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TOT ROTTERDAM
tBYrtóNSOLS VAM HOOG^TRAETEN ,J6?ëL+

\





INLEYDING
TOT DE HOOGE SCHOOLE DER

SCHILDER KONST:
Anders de

ZlCHTBAERE WeRELT.
Verdeelt in negen Leerwinkels , yderbefliert

door eene der

ZANGGODINNEN.
Ten hoogften noodzakelijk , tot onderwijs , voor alle die deeze

edele, vrye, enhoogeKonftoeffenen, of met yver zoe-

ken te leeren> ofanders eenigzins beminnen,

Befchreven door

SAMÜELVANHOOGSTRAETER

Tot ROTTERDAM,
By Franfbis van HoogBraeten % Boekverkooper

M. OC. LXXVIÏLö



OP DE TYTELPR.INT.

1 jE Schilderleerlingftaet hier in de Tytelprint >

Omringt van t negental derfihrandre Konftgodinnen

:

Euterp hem wakkerheyt aenflaep en hielen bind',

tpolymnia beveelt opmerklijk te beginnen

:

En Klio wijft hem 'tfihoonft der Zichtbre Werelt aen :

Terwijlhem Erato met wapens heeft omvangen

:

Thaleye blaeft hem in ordentlijk voort tegaen ,

*Daer hem Melpomen licht ingloryrijkegangen

:

't Gekroont Tenfeelontfangt hy van Terpfichore ,

Om nae den Palmtak van Kalliope teftreeven :

Urania bereyt hem Lauwren 9 om daer mee

Bekranft in Famaes hofonfterfeljjk te leeven*



O PD R A C H T
ijlen de Edele , Geftrenge, en Grootachtbare Heeren %

mijn H E E REN,
De Heer KORNELIS POMPE van MEER-
DERVOORT, Ridder : Heere van Henrik-iden-en

Schildmans-Kinderen-Ambachten, enz: Schout der Stadt
'Dordrecht

:

DeHeer MATHEUS vanden BROECK, TreJÏ-

dent Burgemeefter :

DeHeer ADRIAEN van BLYENBURG: Rid-
der : Heere van Naeldwijk

:

DeHeer POMPEJUS BERK, Vrjheer van God-
fchalk-oord

:

DeHeerPIETER BRANDWYK van BLOKLAND:

Tegenwoordig Regeerende Burgemeefteren : Mitsgaders

de Oud-Raeden ofVroedfchappen van onze Stadt ,

en degoede Luiden van den Achten.

Elijk de vruchten van een welbeplanten hof,

En't weelig aerdgewas, den Landheer toebehooren,
Schoon zy door keur van aert, en ongelijke ftof,

Niet even aengenaem de tong en 't oog bekooren

:

Want d'eene is zerp ofzuur -

y en dient gezoet,gezult

,

De wrange Quee vereyfcht de koften van de keucken

,

Zoo doet al't Winter-ooft : noch heeftmen al gedult

,

Men fnoept de Milpel niet , of laetfe eerft leggen meuken:
Maer daerenteegen fchijnt de milde en rijpe Kers

,

De Pers , en d' Abrikoos , enjong en oud te nooden

:

De voedzaeme Appel , en de Suikerpeer , noch vers

En goudgeel , tart Ambroos en Nektar van de Goden :

Ik zwijg van Vijg en Pruim, van Moerbey , van Miloen ,

Granaet , en al't fieraet der overbergfche hoven

,

Van Chine-oranje , van de iappige Sitroen

,

En van de rijpe Druif, die 't alles gaet te boven.
* 2 Zoo



OPDRACHT.
Zoo, zeg ik 5 als dit al den Landheer eygen heet,

Zoo hoort al 't Pennewerk , in wel beftierde fteeden

,

Aen d'Opperoverheit der zelve : fchoon men weet
Dat Pen en Pen verfchilt , na doffen dieze ontleden.

Want d'eene Pennevrugt is dienftig voor 't gemoedt :•

Een ander om den geeft in konften op te wekken

:

Een ander tot geriefvan' t lichaem : geen is goedt

Ten zyze nut geeft , en tot vordering kan ftrekken.

Ik dit bedenkende , toen ik mijn Hooge fchool

Had opgezet , om na mijn macht de Konft t'ontvouwen

,

Vond my verplicht , om aen ons Dordrechts kapitool

,

Dat 's aen uwe Achtbaerheen , dit Penwerk te betrouwen

:

Dewijl't geplukt is in den trans van uw gebiedt

:

En noch te meer , om dat gy hooft voor hooft om't befte

De Konft begunftigt. Wel , al is't zoo fmaeklij k niet

,

Zoo geefdit Penooft maer een plaetsje by de lefte

:

Om voor het ongediert , voor vorft en winterweer

,

Bewaert te zijn j ik zeg niet voor het nijdig knijpen

Der Laftertongen : want ik acht het geen oneer

Gelaekt te zijn , maer tracht al rottende te rijpen.

*Deze myne fchuldigeplicht dan afgekit hebbende

ruft ik 9 en blijve Edele Geftrenge en Groot-

achtbaere Heeren

InDordrecht,dezen TT _ . , . «>.

k Macrt ^7 8. Uw Onderdanige Dienaer

S. y. HoogsTR.AETEN.
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moogstraejen, die t penseelverwisselt met de peiy,

wlldat zynvadtrland hembus ivaer t leeven" ken ,

Min inzynjBeeuxban konstofloutre eeedens gronden",

Ge&ÖEMTIkCeSARS-HDT TE RoOME>EN~BINNEN LoNDE^T.'
77-: .'','•. "

^f. ÓÜdjOjOTL.



Op de

RYM-EN SCHILDERKUNST
van

Sr. S. v. Hoogstraten.

Toneel:

Terwijlzifn Rolhier Sam'weldubbelfpeelt j

Wat is 'er dat zijn handofbreyn verveelt ?

J. v. Someren
Cameu bipartita afecretis,

MAKAP1THZ,

Aen de Heer Samuel van Hoogstraten op zijn

Inleyding tot deHooge Schoole der Schilderkonft.

A Ls men eertijts pleeg te zoeken

,

**Negen Sufters , negen Boeken >

Uyt een breyn-vernufte fchoot

,

Waren 't die van Herodoot.
Maer nu moet het anders wefen

,

Negen zijn 'er nu gerefèn

,

Uyt de Geeft van u verftand

,

En door u beroemde hand.
Dies wil ik den Griek met 't fchrijven

,

Laten by zijn Oudheyd blyven

,

En hier zeggen op^it pas

,

Dat hy d' Eer van Grieken was.

Maer u die u Stad vefeligten

:

Door 't Paneel en u gSfiichten

,

Sal ik geven voor het mijn

,

Dat gy zult Apelles zijn.

Ofzoo gy wilt hoger huyfèn

,

En vertrekken by de Mufen

,

Dochters van den Helicon

,

Gy daer wezen zult de Son.

C. van SOMEREN.

# Op



Op de Beeltenis van de Heer Samuelvan Hoogstraten ,

in zijn Hooge Schoole der Schilderkonft.

\TAtautgenegen om haar zelve te verbeelden ,

*-^ Verkoos daer toe *# Tenceelvan Hem^die Ferdinand
In diepe bezigheydvan Staten noit verveelde

:

En roemde dus de kragt van't hoog-begaefd verftand

:

Apelles ik wel eer om zijn vernuft beminde ,

En Orpheus trofmijn hart door zijn volmaektgedigt ,

Maer ziet Hem , ivaer in xvy te zamen zijn te vinden -,

fVat prijs ik meer ? de Zon behoeftgeenfakkelligt.

Jacob van Someren, J.Ctus.

Op de Beeltenis van S. v. H.

DEesfchaduwe verheelt Hoogftraetens aengezicht j

Hy dicht in Schildery > enfchildert in zijn dicht.

B.T.V.

Op d' Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonft

door S. v. Hoogftraaten.

IN d' oog verlokbr'e beemd der Schilderkonft te weyde

,

GeefAriadnes draad ons 't veylige geleyde
;

Ofanders loopenwe , in de dwerling (dat 's gewis ƒ

)

Van zoo veel kronkelpaan , de rechte doorgang mis ;

HeldThefeus, op zijn moed, ter Doolhofingelaten

,

Ontzag geen Stierenkind j maar 't log van 700 veel gaten

,

Datftaagden weg, in 't gaan, hem breydelende kruyft :

Het norfle bul-gedrocht verwon hy voor de vuyft',

Maar eerft behoefd' hy 't fnoer aen d' ingang vaft te maken

,

Om langs dat kluwe sxeer geveyligt vry te raken

,

Die Doolhof, dat Gevaarte , en onuytvind'lijkheyd

,

Wanneer de weg ons hier, endaar, en derwaarts leyd

,

Gelijkt de Schilderkonft , met haar vernuft en vonden ;

Een losheyd , uyt zijn grond geheel aan een gebonden
j

Een vaftheyd , van zijn lofie ontbinding door gefneen 5

Een kluchtig veelderley , een mengel-ftrijdig een

:

Ofzouw zich in dat Woud geen monfter vinden laten

,

Van qualijkt'faamgevoegde offchrikfe ledematen,

Meer



Meer dan een Stierenkind , ofHalfmanosgedrocht t

Wat ofdan in zijn droom de Lierman rev^len mocht,

Die in de Dichtkonft zoekt zijn Leerling te onderwijzen

:

Gewis hy vondt 'er een ; maar kon die vond niet prijzen

:

Want alhoewel hy 't al den Schilders , en de ry

,

Van zijne Dichters fchijnt te laten los en vry

,

Dat 's echter onder 't fnoer van deze voorbepaling

,

Dat hen die vryheyd niet vervoer tot zulk een dwaling

,

Daar 't wrange en 't mollige zicht'famen voegen, daar

De Slang met Voog'len , 't Lam zich met den Tijger paar'.

Nu luyfter na 't bericht , het voorbeeldt, en deleüen

Van Negen Zinlijkheen ; zeg , zoo veel Toovereffen

,

Die niet den Leerling , maar d' Aanfchouwer 9 reys op reys

,

(Als waar 't in Amadis betooverde paleys)

GeleydenineenHof, daar zich, ten allen zyen

,

De veel Verdiepingen, Gewelven, Galeryen»

Bekleeden met een pracht , en rijkdom van vernuft

,

Daar d' alderfchranderfte Konft- Dedaal voor verfuft :

Hoe zal ik 't konft verdek , van boven tot beneden

,

Dat lieflijk puyk-cieraad, derkameren ontleedend

Waaruit de wangeftalte, indienze't oog mishaagt

,

Waar uyt het fchrikgedrocht der wanfchik word verjaagt

:

Doch zoo niet , dat het fchijn van 't konftfpoor te verwilderen

,

Indien men , met Virgiel , den toeftel koom' befchilderen

(Belijk zijn fchaduw-bruyne en donkere ingang eyft

,

Daar Vorft Eneas met Sybil naar ond'ren reyft

,

MetBriareuzen, metChimeren, en Centauren;

Want eyndlijk daagt het veld met mirten , en met lauren

,

En laat de lieflijkheyd van een gedreven dag

,

Daar 't fchoon op fchaduwen in glans affteken mag

:

Zoo mogen w' in de konft het wrang' en 't hard gedoogen ,

Behoudens dat de konft het heb in haer vermosen

;

Het breyd'le met den toom van voegzaam overleg

:

En alswe dus den Hof, en alswe dus den weg

,

En alswe dus het Huys , met alle zijn vertrekken

,

Zijn veelderleyheyd zien verdomm'len en ontdekken .

Zoo fchijnt de Schilderkonft ons eene droom gelijk

,

Dielieflijk, aengenaem, invallig, vonde-rijk,

En, niet tezamen hangt, en, fchakelt aan elkander;

Elk is een eygen lidt , daar echter 't een aan 't ander

,

Als in een zachten droom , ons breydelt , ons weerhoud

,

En noodigt dat men dit zoo wel als dat aanfchouwt

:

Maar



Maar droomen in der daad zijn vliegende gedachten

Een herflenfchildery > door 't duyfter van de nachten

Gekoetftert , door den damp bevangen , zoo men weet

»

Als in 't bewindfel van een fchaduwachtig kleed 5

Waar van de dag al 't werk en toeftel doet verdwijnen

:

Hier is dit onderfcheyd , dat als de nachtgordijnen

Gefchoven worden , hier dees zoete droom begint

,

De dag haar koetftert , 't licht maakt datm' haar fchoonheyd mint .*

Indienme voor 's hands niet die Doolhofzoekt te fchuwen ,

't Is noodig datme zich van Ariadnes kluwen

,

Dat 's van uw' onderwijs en weibedreven pen

,

Hoocstraaten, eerft voorzie , en zoo de paden ken '.

Om niet by 't wangefchep te dwerlen en te dwalen
j

Om in die maalftroom niet oneyndelijk te malen

:

Dan zeg hy die vernoegt , en vry te rugge koomt

,

'tlszoetgedwaalt, gedwerlt, getoovert, engedroomt.

J. Oudaan.

Op d' Inleyding tot de Schilder-konft , enz. Door den.

Wijd-vermaerden Schilder , en Zinrijken Poëet

.

S A MU EL van HOOGSTRATEN.
DE Brave Schilde r-konst, noch noyt nae eyfcb befebreven s

Noch, 't Nut dat zy behelsde, op'tpronk-toneelgebragt:

Werd dooi Hoögstratens pen , vanyver aengedreven >

Ten Eeren-Throongevoerd » met luyfier , glans » enpracht,

Matthijs Balen.

\y4en Sr. S. van Hoogftraeten ; konftich Schilder , en vermaert
Toëet y op zijn Inleyding tot de Schilderkon/l. &c.

TP\En zichtbren aartkloot , in 't geheel

,

•*-^Aenzietme als vaft in 't ydel zweven :

Die met u hant , door 't konft penfeel 5

Recht wort verheelt als 't ware leven.

U groote geeft klimt fteilder op

,

Doorluchtich in befpiegelingen 3

Tot op den alder hooghften top

,

En vliecht door al de Hemelringen.

Niet



Niet ruftende ghy ruft geniet

,

En jockend' kont ghy ernft verklaren

,

Daer 't hooft van and'ren kookt , en zied

,

Eer zy haer denkbeelt openbaren.
U Zangodinnen , zullen wy

,

Als yder op zijn beurt zal fpreecken,

Beluiftren , dat haer reden zy
Een medecijn voor ons gebreecken :

Waer door uw naem by yder is

,

In eeuw'ge lofs gedachtenis.

f
-.

r *P. van Bracht.TETRASTICHON,
Ad AucTrorem.

*"" ^E cumpttorem , Samuel, natura erearat

^

* Caftalidum facrisjuffit adeffe (ïmul

:

Hinc ornaspatriam metris , hinc Cafaris aula , &
Angliapiffiuris efl decorata tuis.

Op S. v. Hoogftraetens Zichtbaeele Werexp , ofInleiding
tot de Hooge Schoole der Schilderkonjl.

'Atuur , die duizenden vanjaeren

Noit mat ofmoede wiert in 't baeren

Van kinderen vol fchranderheden -,

Men zou , al waert gy fchoon gebeden

,

Van u met geenerley gedachten

Iet wonderlijkers kunnen wachten

,

Dan dat gy zoo veel geeft en leven

Den menfehen hebt in 't brein gegeven 9

Dat zy het wezen achterhaelen

Der Zichtbre Wereld , daerze maelen >

Met doode verwen en penceelen >

Op blinde doeken en paneelen.

De Schilders hebben fneeg en fchrander

Gefchildert, fèdert Alexander,

Apellesgunftling , allerwege

De wereld doorzworfmet veel zege.

Wie kon hunn' glans en luifter dooven ?

Zy kleedden Koninklijke hoven

,

* * Ge-

Ni



Gewelven, Kloofteren en Kerken

,

Met onvergankelijke werken.

Men zag hun uit de laegte rijzen

Gekroont met koftelij ke prijzen

,

Van hun verovert en geftreeken.
'

Italien heeft uitgefteeken

In keur van Schilders , 't groot Britanje

,

Hoogduitsland , Vrankrijken Hifpanje.

Men heeft ons Nederland zien deelen

Wel diep in dierbre konftjuweelen j

Ja neemt de kon ft ging elders onder

,

Noch zouze in Holland als een wonder
Weer rijzen , en de zaelen eieren

Mee onnavolgelijke zwieren.

Daer, om den leerluftaen te drijven.

Des Schilders hand haer gaet befchrijven ,

En toont met welgegronde reden

Hoeze is te handlen en t' ontleden.

Werd oit volkomener voor dezen
Den Schilders leerling 't fpoor gewezen

,

Om , van het Negental gedraegen

,

Met levens verwen op te daegen

,

En noit in 't flijm der konftgebreecken

Te flibbren ofte blijven fteeken >

Noch minder zou 't pinfeel verflenflen

,

Zoo nu de zinlij kheid der menfehen

,

Daerze als verzet ftaet en verwondert
Op zulk een konft de keur uit hondert

,

Uit dit gemael na zichtbre dingen
d' Onzichtbre Godheid lofging zingen >

En haeren Schepper needrig eerde

,

Die aen den menfeh die wondren leerde j

Ofdie hem fchonk zoo rijke gaven,

Dat hy met zij nen geeft de haven
Der konft bezeilde , en wift te treffen

Al 't zichtbre op doeken vlak en effen*

OP



OP DE ZELVE.
WAt drift van DigtluJÏgeeft aen my

Bequaembeid van volmaekte reden ,

En klimmende hoogdraventheden ,

Om metgewijde Poëzy

Dien langgewenften Dag te zingen}

. o zanggodinnen! nooptmyaen t

Gewoon met hem ten dans tegaen ,

Die deftig in befpiegelingen

Uw ongefchonden lofverbreid ,

Zoo ver de Faem metfnellepennen

Zig reppende, noitmoê van rennen >

Hare onbeto&mbre tongenfpreit.

Menfpreekl nietftout van Protogenen

,

Eertijds by d'Oudheid voortgebragt f

EnvanApeüen, z,oogeagt,

En aengebeden lang voorhenen,

HierleertdefchrandreBATAVlER,

Jnpuik^van koftlijke Juweelen ,

En Hemelfch Manne ons mee te deelen 9

Zig eigenen den Lauwerier ,

Vol van triomf', den prijs van braven.

Hier brand de Leerling in eengloet.

Hier zwemt hy weder in een vloed

Vanzoethheên, om zigte laven.

Hier word een Helikongefticht ,

Betreên van wijze Zangereffen >

Die j zuigendegeleerdeleffen

,

Op'tflikfcren van datfak^elligt

Eerbiedig haren weg beftieren
-

3

En volgtbmet bevreefigelaet ,

Irft maegdelijke Koorgewaed ,

Om dez.e waerdicheên te vieren.

'k Verheug my blijde op z,ulk een trant.

En wie zou mijne tong beletten ,

Wterdz.j door Maroos Loftrompetten

Gefterkt, telovenuwverjiandï

Nuzwigtenwe , Oom y voor Zonneligten ,

Tegroot voortederegedigten.

D.y.Hoogstraten.

** *



S. v.H Aen de Lezers en Liefhebbers

SCHIL DERK O N S T.
Ewijl 'er onlangs niemant geweeft ïs , die de geheele Schilderkonfl met alle

haeren aen kleeven heeft gelieven te befchrijven, wantdegroote meefters,

die dit werk beft machtig waren > zijn doordegrootewinft, die hen d' oeffe-

ning der konft gewoonlijk geeft , zoo karig , of liever zoo gierig geworden,

dat zy niets van den tijdt , die hen zoo vrugtbaer was , hebben willen milten , om de

zelve aen de armzaelige penne te befteeden , zoo heeft dit gebrek noch een veel grooter

naezich gefleept, namentlijk, dat de Schilderkonfl:, by de meefte menfchen, als

een andere gemeene konft of handwerk is geacht geworden: en hier opis gevolgt,

dat 'er duizenden aen de konft gevallen ofgevoert zijn , zonder de zwaerigheden, die 'er

infteeken,eens te overweegen , jae min noch meer, dan ofzy een Schoenrnaekers am-
bacht hadden by der hand genomen : zonder eens te weeten dat deeze konft de geheele

Zkhtbaere Wereld behelsde -

}
en dat'ernaulijx eenige konft ofweetenfchapis, daer een

Schilder onkundig in behoorde te zijn. Men heeft dan meeft luk op raek echter Schil-

ders gemaekt, en hoe? Menbefteede de jeugtby d' een of d' ander Schilder, of die

men zoo noemde , om quanfuis het teikenen te leeren, dat was mannetje naemannet-

jetemaeken, en hier wat gelukkig in zijnde , zoo quam men tot het penfeel , en dus

kreegen zy metter tijdt by d' onkundige de naem van meefters in de konft te zijn , eer

zy zelfs in 't minfte wiften wat de Schilderkonfl: was. Waer uit dan gevolgt is , dat de

gelukkigfte hy geval eenig deel van de konft hebben aengetrofren , dat met hunne na-

tuur enden trant des tijds over een quam, waer doorze, doch als bundeling, tot een

goede Fortuine geraekt zijn : terwijl de reft , noch blinder , en als n3e den weg taften-

de verlooren liep : vermits de laetdunkentheyt , fpeelnoot van de jongelingfchap, het

meefte deel op hun eygen werk deé verlieven : en zy , nu volwaflen , en met den naem
van Schilder pronkende , zich fchaemden Janger ergens te leeren. Jae't en baete

veelen niet , datze van natuere weegen met een bequaemen geeft begaeft waren , ver-

mits zy die door onkunde geheel averechts befteedden , daerze , indienze te recht

in de Hooge Schoole dezer konft waren onderweezen geweeft, wel iets gevonden zou-

den hebben om treflijk in uit te munten. En die geene , die tot de konft onbequaem wa-
ren , zouden haer gebrek tij del ijker zijn gewaer geworden ., en dit zoude hen liever by
tijts hebben doen aftreeden, en iets andersby der hand neemen, dan haer leeven als

breekebeenen in de konft te verftijten»

Ik deeze gebreklijkheden in 't leeren der konft al vroeg gemerkt hebbende , wiert be-

woogen , om met ernft t' overweegen , of'er niet een weg te vinden waere , zoo voor

my zelfs,ais voor andere , waer door een bequaeme geeft in d' oprechte Hooge Schoole der

Schü-



A E N DEN LEZER.
Schilderkonft mocht geraeken. In welke men mocht leeren , wat 'er al tot de komt be-

hoort om zich zeiven door oeffeningdaer in meeftertemaeken. Maerde gewichtig-

heyt dezer {toffe, en 't onprofijtelijk tijd verzuim, dataen'tfchrijven vaftis, nevens

den naeryver, die de gulde Schilderkonft port , om haeren oeffenaer geheel alleen te be-

zitten, hebben mijn voornemen geweldig doen inkrimpen , zoo dat ik niet verder als

tot een lnleiding tot dtcze Hooge Scbooleheb durven komen. Een Inleiding zegik, dat

is , dat wy de leerlingen als met der hand in de Schoole geleiden , die wy in negen Leer-

winkels verdeelt hebben , en wy wij zen hen dan aen , wat 'er in yder te leeren is , en in

watdeelen der konft zy zigtraps gewijs hebbende oeffenen , daer wy dan zoodanig

onderwijs by doen , als ons te dier fteedegereetften^bequaemft voorkomt. En fchoon

dit werk maer een Inleiding is , zoo maecken wy ons fterk , dat niet alleen de leerlingen

hier door zullen geholpen worden , om met een zekerder voet nae den top der konft op

te frappen: maer dat zelfs meefters in de konft hier uit een lichtigheit zullen raepen,

om haere Difcipelen wel te onderwijzen ; door de fchifting,die wy in de leeden der konft

hebben aengeweezen. Want fchoon zy de konft by avontuuren in 't geheel beeter ver-

ftaen mochten,dan wy , zoo zal 't henlieden juift niet geluft hebben , de zelve zooda-

nig in leeden te verdeden , dat zy ze bequaemelijk aen een ander kunnen overleeren. En

behalven dit , zoo zullen zy haere eygene werken , hoe konftig die ook zijn mcogen

,

zeer gemakkelijk te<*en onze regels kunnen toetfen. Wantikhoude onder verbetering

ftoutelijk ftaende,
&
dat de Schilderyen, hoe hoog menze ook waerdeert, die geen

proef kunnen houden tegen de leflen van Volymnia , aengaende 't geene tot de welfcha-

penheyt vaneen menfch behoort : die tekort fchieten, in'tvertoonen der lijdingen

des gemoeds, en de doeningen der leeden , gelijkze Clio leert; ofin'^aerdig verderen

met bywerk milt , daer Erato van fpreekt : die de behaeglijke ordening niet en hebben ,

daer Tbaleye van rept: die nae de ldfen van Terpficbore niet gekoloreert en gehandelt

zijn : daer de zorgvuldigheyt in 't fchaduwenen daegen van Metyomen in mank gaet : en

daer de Gratiën van Caüiepe uit verbannen zijn j louter beuzelmart, en voor grollen te

fchatten zijn j
gelijk alle rechtfchape Schilders, meen ik, met my zullen toefiaen.

Zoo komt dan deze onze Inleiding ook zeer wel te pas voor alle Liefhebbers van de

Schilderkonft, fchoon zy in de zelve onervaere zijn, om in'tkoopen van Konftftuk-

ken niet bedrogen te worden, want zy zullen die waerdeeren nae de maete der deug-

den, die in de zelve zijnwaergenomen , en geen naemkoopers blijven , gelijk'er

tans veel zijn , die van d'een ofd'anderen fnoeshaen verleyt, kaele vodden in grooter

waerden hcuden , om dat hun is wijs gemaekt , datze van d'een ofd'ander groot Mee-

fterpefchildertzijn. Zeker een belachlijke liefhebbery , als men iets voor konftich en

hoo<* acht , daer men niet konftigs noch hoogs in zien kan. Niet dat ik zeggen wil

,

dat dee7e mijne Inleiding allen Liefhebbers de oogen zoo zal openen , dat zy zelfs ftrax

van de kunft zullen kunnen oordeelen : dat zy verre ; maer zy zullen uit ons werk ge-

makkelijk kunnen begrijpen, waer van dat men oordeelen moet, en dan zullen zy,

met behulp van een ervaren Schilder, de deugden en feilen, die in eenig werk zijn , klaer

**
3
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en onderfcheidelijk kunnen naefpeuren. Belangende onze ordening , wy meenen in
bet werk zelfs daer teeden genoeg van te geven .-hebben ook onzes weetens geenig deel
derkonftovergeflagen: maer ofiemant anders vond, eneenige ftellingen konoptel-
Jen , die by ons verzuimt waren , ofeenige duifterheden bemerkte , zeker hy zoude ons
ten hoogtten verplichten met die aen te wijzen, en 't zoude ons een luft zijn deeze negen
boeken , de Muzen toegewijt, met een tiende voor JpoÜo te verrijken. Maer wat mae
ik dit voordellen*5 daermy noch heugt , hoe ik dit zelve, niet lan^ geleeden, opeen
van onze vermaerde Schilders uit vrientfchap verzocht, die my daer op antwoorde •

Dat hy dit werk wel begeerde teleezen , maer dat hy op geenderley wijze zijn gevoelen
daer van fchriftelijk wilde bekent maeken: want, meende hy , dus zoude hymy de
geheymen van zijn konftmeededeelen, en onderwijzen, 't welk hy aen niemand, dan
aen zijn Leerlingen of Difcipelen,fchuldig was. Zeker, dachtik, zoo moet ik dan
niet alleen dapper milt, maer zelfs quiltig zijn, daer ik hier niet alleen mijn onder wij-
zingen met honderden aen mijn vrienden, maer zelfs aen mijn vyanden, indienik'er
heb, meededeel , zonder daer ander genot van te wachten , als het opbouwen van de
konft, die ik van harten wenkhe dat hoe langs hoe hooger ma" rijzen • Enikzalnim-
mer verflaeuwen in de hand daer aen te houden» Belangende onzen trant ofte ftijl , wv
bekennen dat wy fomtijts te wijt afweyden , en elders te fchaers zijn , 't eene fpruit uit
een vryicheyt van de Poëten ontleent , en't ander, om dat men dikwils meent , haeft
genoeg van een zaek gezegt te hebben , die eender zelfs gemeenzaem is. Maer wat heb
ik zoo veel reekenfehaps van mijn doen te geeven? daer ik zekerlijk weet, dat ik de
befcheydeneweleenig vernoegen zal geven, maer dat ik den wangunftigen nimmer-
meer zal voldoen : zeker, ik zoude my bedroeven, wanneer ik ongelaftert bleef, daer
andere, die veel waerdiger werken in 't licht gebracht hebben , zoo dapper geheekelt
zijn. Echterftaeikin'tminfte gevaer, omdat ik noch de haeftgeraekte Godsdienft
noch deteedereftaetkunde,noch debitsfePhilofophie, maerdeitommeSchilderkonft
ontleede : en ik mijne Leezers , onbefmet van partyfehap , meer vermakelijkheden,dan
duiftere twiftreedenen,toebrenge.
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INLEIDING.
Euwpei die Naz,o den Minnedichter begenadich-

de , die door Goddelijke gunft een zoeten toon
fpeelt , en de teedere jonkheid beft behaegt / Kom
ontdek ons , wie tot de Schilderkonft bequaem ofon-

bequaem is • en wat weg men zal inflaen , om't einde

der loopbaene , daer zoo veele ten halven weege langs

ftruikelen, en verdoolt loopen, te geraeken. Ge-
doog dan voort , dat ik, met hulpe uwer Zufteren,

de Kenft queele , daer ik 't grootfte deel van mijn leeven in befteet hebbe

,

en dit kleine Werk , ten aenzien van d'oneindlijke grootheit der zelve , ten

einde breng. En al is't dat ik geen roemwaerdich Boek volvoere, zoo zal

iktenminllenindeeze uitfpanning my oeftènen, enmooglijk aen andere

dienftich zijn. De Pen was al van overlang aen't Pinfeel vermaegfchapt

,

en als een fpreekende Schildery ;
gelijk de Schilderkonft ook als een from-

me Poëzy wort gehouden ; Gezufteren van gelijke vryheit, gelijk Hort-

tius zingt ;

De Schilders hebben ojt de macht, als de Poëten

Van vrylijkje beftaen , aVtgeene dat %.y weeten,

,. Maer nochtans hebben weynich Schilders onzes tijts zich met van de Konft:

vaTdïschil- tefchrijven bemoeit: van de ouden zeytmen wel,dat zulks by Antigones, Pro-

derkunftge- togenes , Theophanus, mphranor , Xenocrates , Apeües, 't welk hy zijnen

fchreven leerling Perfeus toeëyeende , gedaen is : desgelijks van eenen Duris,
hebben.

jj^p-{as , Melanthius en Juba Koning der Mauren
;
maer hunne boeken zijn

door d'alverflindendetijt lang verloren. By d'ltaliaenen fchred Leon Bap-

tifta Albertyn Florentijn dry boeken van de Schilderkonft, in't Latijn, en

tienvandeBouwkonft, nevens meer andere, en, zoomenzeyt, beter,

dan hy die kondein't werk (lellen j hy leefde tot den jaere i^^.leonardodci

Vinci heeft van de Schilderkonft , Teykenen en Koloreeren , kloek en ver-

ftandich gefchreven : maer zijn Schriften zijn meeft verlooren , hoewel 'er

noch eenige overblijffelen onder zijn naemuitgaen. Gelukkiger zijn die

van den Ridder Georgio Vajfary bewaert , die de aenteyckeningenvanl4«-

rensGiberti, Domimkp Girlandai , en van den grooten Rafaël Urbyn, ge-

bruikt heeft. Kar el Vermander heeft van de Konft , behalven zijn levens der

Schilders, in Vlaemfche verzen gezongen; maer hy valt kort, en heeft

meerder kracht om den geeft op te trekken, dan te onderwijzen* Voorts

hebben fommige andere (ik (tel hierbuiten onzen Junius, die de Schilder-

konft der ouden met grooten vlijt ophaelt) Schrijvers , die de pinfeelen niet

gevoert
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gevoert^iébben , veel arbeyts aengewent : Maerzyzijn, behoudens hare

gratie , de zaek onmachtich , en fchoonze menichmael met heerlijke

Spreuken het doelwilt treffen , zoo doen zy dikwils , met Alexander , Apel-

les leerlingen lacchen : en varen als de Scholift Fhormiont die in tegenwoor-

digheid van Hanmbal , een overften Veltheer met welfprekentheid wilde

uitbeelden.

Hoe noodich het nochtans is, dat de Schilderjeugt, wegens de regelen

en gronden der Konft , berecht wort , verneemtmen doorgaens van de

geene, die de pinfeelen tot haren ouderdom toe gehandelt hebben: er?

nochtans zich meeft beklaegen, van noit eenich volkomen onderwijs ge-

hoort te hebben. En zeker, ik wenfchte mijn zelfs tans wel wederom jong

,

om de regelen der konft , zoo alsze van onze Muzen hier worden opgefielt

,

met een nieuwen yverin't werk te ftellen? hoewel het my aen de gemeene
middelen, door welke de konft tot noch toe geleert is, niet en heeft ont-

brooken. Gebrek van onderwijs doet veel braeve borften als bundeling den

rechten wech zoeken , en een iegelijk heeft het geluk niet van by een goet

meefter, in't gezelfchap van brave metgezellen, de Konft, alseenvoed-

fameMelk, in zijn jeugt in te zuigen. Noch ten valt ieder konftgierige

niet te beurt , op kofte van Koning Louys van Vrankrijk, te Romen , by daer

toe beloonde meefters, te leeren > en onder de veertich, daermenvan

zeyt, dat laetfteen leerfchool voor opgerechtis, getelt te worden. Ko-
ninklijk zeker, ik wenfch dat Lowijs door deze daetonfterflijkernaem, als

met al zijn oorlogen,mach nalaten. Leeve de gedachtenis van Laurens de Me-

dicisj dieinzijnhofeenSchoole voor jonge Schilders en beeltfnijders op-

rechte, de zelve verfierende met marbere beelden, en overblijfselen der

Konftrijke Outheid. Leve , zeg ik , al die de jeugd zoo de hand

reiken , en hunne middelen tot zoo waerdigen onderwerp hefteden ;

waerinzich noch heden veel Prinfen en Kardinalen in Italien verlufti-

gen. Dit port my ook te meer aen , om het weynige , dat ik tot,

opwekkinge hebbe aengeteyxkent , hier by een te fchikken ; het zal

,

hoe onvolmaekt het is, den leergierigen ten minftentot prikkel dienen

wanneer zy gewaer zullen worden, dat zoo veel aenmerkingen weleen

wakkere geeft vereyfchen. Ik ben ook niet befchreumt een beftrafrlng , ge-

lijk als Ariftoteles van Alexander verkreeg , van de meefters dezer Konft te

hooren , want ik antwoorde met dien Filofoof; Hoewel dit werk allen

Konftliefdigen , als een licht en fakkel om veel duifterheden t'ontdekken

,

en om den geeft te vermaeken kan dienen; dat echter niemant volkomen
verftant uit dit gefchrift zal trekken, ten zyhyin de leeringen dezer Konft

tot zweetens toe arbeyde. Want voorwaer de Schilderkonft is geen hand-

greep om o&roy of een gunftbrief van te verkrijgen, noch geen weten-

A 2 fchap
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fchap,diemen elkander licht kan byzetten • maer zy vereyfcht een becjuamen

geeft, een vlijtige betrachting, en een geduerigen arbeit. Weloverge-

L creelt der
lukkich *s een wakkere geeft , die in den waren padt, van begin afaen >

Ouden. beftiert wort ! daer andere dikwils, deze gelegent heit miflende, zoolich-

Ecntaknt telijk verdoolt loopen , of voor ftaen blijven, d'Ou ie zijn zeer vrek ge-
is 600 kYoo- weeft in haer onderwijs voor flechten loon mede te deelen. Pamjilus om
ngn '

de Konft in eeren te houden , nam niet min , dan een talent, in tien

jaeren, of, zoo andere zeggen, tien talenten 'sjaers, en zoo veel be-

taeldenhem Apelles en Melantius, hoewel ik op andere plaetfen vint , dat

Wiedekonft Apelles een talent 's jaers gaf. Maer deezen Pampus leerde ook demaet-en
mocht lee- getal- konft -

3 zonder welke hy zeyde , dat de Schilderkonfl onvolmaekt was.

Doch hy onderwees niemand, dan Edelluiden en grooteheeren Kinderen;

want het was ongeoorloft de Konft aen onvrye of (lieven te leeren ; die

nochtans degeneeskonft en andere gewoonlijk oeffenden, en zoo komt
. hetby, dat de gantfche outheid nergens gewach maekt van eenig ftuk

Schilderys, dat door de hantvaneen Slave gemaekt is, daerdedienftbaer-

heitzommige nochtans niet belet heeft groote Hlofofen , Geneesmee-

fters en Poëten te worden. Hy ftelde haer vooreerft , als allernootzake-

lijkft , aen de Teykenkonft , op Tafelkens van öusboom hout $ en voerde
Waerom du

de Schilderkonft ten top boven alle vrye Konften.
boek onder . f J .. ..

, ,
.

dennaem Maer het zal mogelijk veele vremt dunken, dat ik dit werk onder den

vandeMu- naem van de negen Muzen uitgeef: Ten eerften, dewijl dezen Tijtel,
zen uyrgaet. we j eer aen Je Hiftorien van den ouden Herodotus gegeven , de geloofwaer-

dicheit der zei ve by eenige geweldich heeft verdacht gemaekt : zoo datze

gemeint hebben, dat hy, door devryheid der Muzen, zommige dingen

om den geeft te vermaken , een weinich te ruim en te weelich uitgebreyt

heeft j maer dit en heeft my niet kunnen afkeeren , dewijl ik geen Hiftorie

,

maer een vrye konft ontleede, daer de driftige aenporringendikwils meer-

der, dan de fimpele en waerachtige regels, gelden. Ten anderen zal ie-

mant voorgeven , datmen de Muzen wel voor MeeftrefTen der Poëzie , maer

voor geen Schildereflen plach te houden. Hier op antwoorde ik : Dat m en

van outs met den naem van de Muzen allerleye wijsheden, geleertheden

,

enfehranderheden, te kennen gaf, en dat, behalven de Zufterfc haptuf-

fchen de Schilderkonft en Poëzie (uit Horatïus boven aengeroert) de ampten
dezer Godinnen tot de byzondere leden der Schilderkonft zoo eygen zijn ,

als ofze tot geen anderen eynde waren ingewijt. Gelijk in't vervolg by alle

verftandigen zal befpeurt worden. Dat ik het ook de Zichtbare Werelt noe-

me, is, om dat de Schilderkonft al wat zichtbaer is , vertoont. Maer dit

heb ik te liever gedaen, vermits ik zeeker ander Werk, dat milfchien aen

veelen vermaek zal geven , met den Tijtel van d'Onzichtbare Werelt ge-

'

doopt heb. Mar*
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Marfüius Fic'mus wil , dat de geene , die haer tot vry e Konften begeven , In't Roek.

drymael dry dingen totleitsluiden hebben. Eerftelijkdry vanden hemel, vantdry*

te weten, debegunftiging van de dry planeten Mercurius, Sol, en Venus.
v & e~

Ten tweeden dry in 't gemoed, als de leergierige wil, het vatzaem be- Dry'rmel

grijp, en het goed onthout. Dedry lefteftelthyalstotfteunzels: goede dry kuslui-

ouders, een getrouw en verüandich leermeefter, en een becjuaem en er- den tot de

varen Me iecijn. Wy geven aen onze leerlingen der Schilderkonft , in ftede y,

rye Kon"

van drymael dry leitsluiden , negen meesitreflen , die zelf van outs over

al de planeten, ftarren hemel, en der zelver maetgangen gelrelt zijn.

Want onze EuterpeHaet over Merkuur, die dejeugt tot vinding van gehei-

me zaken aenport. Melpomene beheert het Zonnelicht, oorzaek van den

dach, en Erato Venm , hoewel (a) andere haer onder Thalia ftellen.
(a ) Cefar

Aengaende de tweede dry, Urania regeert in 't gemoed de wil , Thalia Malfatti.

de becjuaemheyt , en Volymrita de memorie. Voorts zijn Terpfichore , Clio>

en Caüiope geen mindere fteunfels voor de Schilderjeugt -

3 want deze zul-

len, haer als ouders , leermeeftreffenenopiienfters , verftrekken. Een
zelve geeft heerfcht over alle vryeKonfl en, de zelve geeft, die de Poëten EeI

\?
e
J

v
.

e

f

tot dichten verwekt , drijft de Schilders tot het verbeelden der zichtbaerlij-
^hilders^ en

ke dingen • die door de dichters alleen met woorden worden uitgedrukt. ' Poëten.

Maer wat noem ik een andere geeft als de geeft van Euterpe ?E uterpe is zoo Euterpe

veel als de Godlijke genade en gunft , zonder welke onze Edele Kunft n-iet te wol **n

leeren is. Dit is den zei ven geeft,waer van de Heere by Mofesin het boek des Grmadi

Uittochts Spreekt: Ziet ik hebbeby namen geroepen Be&aleel den zone Vry r
t0

*
1

{%
endehebbehem vervult met den geelt Godts, met Wijsheytende verftant qnaachi
endebekentenifle, ende mer allerley werk Konftelijkente arbeyden, van vaohptrfet-

Gout, Zilver, Koper, Konftelijken fteenen tefnyden, ende inte zet- tamenuim-

ten ; en konftelijkente timmeren van houte, temaken allerley werk. En P^ran
\

verder: Hyis vervult met den geeft Godts, dat hy wijs verftandich enge- ^
e* nicen"

fchiktzy, tot allerley werk. En hem isonderwijzingein zijn harte gege- inzünGo^
ven, met famen Ahaliab , Godt heeft hure harten met wijsheit vervult, te den der ou-

maken allerley werk, tefnijden, werken, enteftikkenmetgeelerzijde, den.

fcharlaken, Rozijnroot, en witter zijden : enmetweven
;
, dat zy maken

allerley werk en Konftelijken arbeit vinden. Maer om niet alleen uit te vin-

den, of dezen geeft ookin dejeugt is ingeboren, opdat men geen nabe- Men moet

rouw met zuuren arbeit en koope , en ook te weren , tot welke der Konften de giffen

deeze ingeborentheir bequaemft is: zoomoet een voorzichtich vader of /L l

1 en

11 1 j i-M T r tot nun na-
momber alle vlijt aenwenden, om deze natuurlijke driften te toetten., murlijke

Want, gelijk Ve> mander zeyt, drift.

Natuurgeeft hamer , ploeg, en boeken, en'tpenfeel>
ofzyverkie-.

Dejeugt onkundich krijg*fimtijts een onrecht ded averechts

A % > .
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6 EUTERPE.
Ja z.09 , datplompaerts zich wel tot de Konfl vervoegen >

Daer Edlegeejien z.ijngedwongen
l

t lant te ploegen.

Wat de eerfte beginfelen der Teykenkonft aengaet , voorwaer niemandt

en behoorde hierin onkundichte zijn, dewijl'ernoch Konftnoch hand-

werk , ja by na geenerley beroep is, waer inze niet, als een tweede wijze

van Schrijven, nootzakelijk fchijnt; gelijk zeker Staetsheer, met Prins

Hemik^vanOranjente velde zijnde, welgewaer wiert: want alsmen over

eenige befchanfingen , ofleegerwerken raet pleegde, enhy zijn meining

noch door gefchrift, noch door uitfpraeke konde verftaenbaer maken,
zoo verzocht hem de Prins", die door teykentrekken uit te drucken

:

waer op hy zich wel meende te verontfchuldigen , met te zeggen,
dat hy geen Teykenen geleert had : maer die groote Veldheer te rug

treedende , hield hem als noch meerder verbaeft , zeggende : Hoe ! en
zoude een man van zoodanigen bewint , als gyzijt, niet kunnen Tey-
kenen f Waer over dien heere zoo befchaemt wiert, dathydemisdaet zij-

ner ouderen , die hem die zoo overnoodige Konft verzuimt hadden te doen
leeren, zoodanichboete, dat hy niet alleen zijn zoonen, maer ook zijn

dochtcren in de Teykenkonft liet onderwijzen. Die dit nu nieuw of vreemt
dunkt, diekrakkeelemetFrfm», 't Is onmogelijk, zeythy, dat een vrou-

we, die de Schüderkonft niet geleert en heeft, van des borduurwerkers

handelinge, of van des Wevers fieraeden in de kuflens kan oordeelen.

Maer Artftoteles giet noch breeder, 't Meefte deel der Grieken, zeythy,
pleegen haere kinderen in de Schüderkonft te doen onderwij zen : ten eyn-

de dat zy in 't koopen en verkopen van allerley vaten en huisraet niet bedroo-

gen zouden worden : ofliever, dat zy de volmaekte fchoonheden der licha-

men met vernuftiger en zekerder kennifTe zouden leeren onderfcheyden.

Dit heeft Paulus Emilius, verwinner der Grieken , zonder twijfel bewogen
om dien voet te volgen; want hy gaf zijne kinderen niet alleen meefters,

om haerin de natuurkunde en welfprekentheyt te onderwijzen. Maer hy

voegden'er ook Schilders en Beeltfnyders by . Om nu wy ders te toonen dat-

ter by nae geenderleye wetenfehappen zijn , ofde Teykenkonft wort 'er in

vereyfcht, zoo zeggen wy, datzevoornamentlijkaen hooge Staetsperzoo-

_ nen, zoo wel in oorlog als in vrede, te pas komt. Door haer ziet een

Krijgsoverfte deveftingen, die hygezintis aen te randen, eerft op 't pa-

pier , fchoonze ver af leggen , en hy teykent zelfs den omkring zijns legers

af, eer hy te velde trekt. Hy ordent zijn Regimenten met gefpreyde vleu-

gelen, ofdcor de engtens der Wegen ingedrongen, met de pen, eerhy-

ze met den degen inde vuiftte velde daegt. En door goede Kuntfchap

van des vyandts macht en orden verwitticht, zoo voor ziet hy het treffen

,

eer denfhijdt aengaet. En hoe zouw een velmeer de Veftingboumeefters

recht
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recht verftaen , de Teykenkonft onkundich zijnde f Door de Teykenkonft

beeldden d' oude Helden, die van den Trojaenfchen oorlog wedergekeert

waren , de belegering der Stadt op haer Tafels met een weynich Wijn af,

en Ulijfes trokze met een rijsjen in 't zant , voor de verliefde Kaljpfo.

Iklaet Boumeefters, Landmeeters , en andere, die men zeker weet
ft

°

r

u

s

mee~

dat de Teykenkonit niet miffen mogen, ttilftaen. Ik zal ook niet twiften ,
"

ofde letteren zelfs tot de Teykenkonft; behooren, fchoon ik wel meen te gif- '

ver

fen , als ik gis datze haer oudtfte gedaentens uit fïguuren van eenige beken-

de dingen bekomen hebben: gelijk de Egyptenaersen Mooren noch lang

by die wijze van fchrijven gebleven zijn. Maer hoe nootzakelijk fchijnt de-

ze konft aen de befchrijvers der natuurlijke Hiftoryen f- Want als zy al veel Natuurlijke

woorden hebben gemaekt, inde gedaentens eeniger viffchen, vogelen, *** ft
?
ry~

kruipende en viervoetige dieren te befchrijven, zoo vertoonen zy eynde-
,vei

lijk het afbeeltfel; daermendan zijn oogen vertrouwen mocht , als men
wift dat den fchrijver dit dier zelfs met vemant en aendacht had afgeteykentr

daer het anders veeltijts valfch, en de heelebefchrijving derhalve niet een

boon waerdichis.

Aengaende de Wereltbefchrijvers , zy zullen de Stuerlaiden bedriegen

en bederven , ats zy haere Voorgebergten > Kaeppen , en Zeeboezems ,
eoSra

P

een valfche gedaente geven. Daer dePilootenals in een bekent vaerwater

komen , wanneer zy bevinden , dat de wijtgelegenfte Eylanden zich eeven

als de print, diezy daer van hebben, opdoen. Zeker niemandt kan de ge-

daente vaneenige vremde landen, die hy bezoekt , oprechtelijk op 't Pa-
pier ftellen, tenzy hyhet Teykenen verftaet : en hoe heerlijk een goede

kaertis, daer in men dewerelt als uit eenandere werelt beziet , zy heeft

het de Teykenkonft te danken.

DeStarrekunde kan ook het licht der Teykenkonft niet miffen, ik zal Aftronomü

niet zeggen, om daer door te beter de ingebeelde figuurenen gedrochten

in 't begrip te vormen $ maer voornamemlijk om de kringen, famenvoe-

gingen en tegenftellingen , vernuftelijk te befchouwen. £n zeker Archi-

medes kon zijn holle Kopere werelt, daer de Starren in gefchildert waren»
zonderde Teykenkonft niet volvoeren.

Maer mooglijk kon den Medecijn, ofte geneesheer, deze konft ontbee- Medici»

ren $ deeze vooral niet : want behalven dat hy in 't ontJeeden der menfchen
zelfs behoorde afte teykenen 't geene hyondervint, zoo zal 't hem geen
kleyn gemak geven , om de kruiden te kennen , en hy zal een luft krijgen

,

om de misflaegen, in veel kruitboeken begaen , met een Konftige hand»
nae de natuerlijke te verbeteren.

De Hiftoryfchrij vers kunnen ook de doorluchtige mannen door de Pen 1It0HCÉ*

niet behoorlijk vereeuwigen , ten zyze haere beeiteniffen in haer werk

voe-
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voegen: want wat is 't, als zy zeggen, dit heeft Alexancter gedaen , daer-
ze zijn gedaente zoo verwardelijk aenwijzen ? Als wy daerentegen het leven
van Keyzer Karel , van Hendrikje Groot , en van andere vermaerde mannen
leezen , en men ons daer nevens haere waere afbeeltfels in print vertoont

,

zoofchijnthetvermaek van hen te zien onze aendachtte verdubbelen, en
wy aenmerken haere daeden , als ofze in onzen tijdt waren voorgevallen.

T. Pomponius Attikus heeft de beelteniflTen der beroemfte Romeynen in't licht

gebracht , en haere merkwaerdichtfte daeden , en de eerampten die zy be-
dient hadden, daer onder geftelt, en in vier of vijfverzen begrepen. Varro
infgelijx heeft de naemen van zevenhonderr deurluchtige mannen met hun-
ne beelteniflTen vereeuwicht , en haere gedaentens den naekomelingen ver-
toont ; maer hoe veel gemakkelijker en wijtfpreydender kan men dit tans te
weeg brengen, nu wy de plaetdrukkery , een nieuwe konft , totonsgerak
hebben

; gelijk J. Oudaan zich daer van gedient heeft , in d' oude en verlror-

ve Roomfcbe Mogentheyt als uit het grafop te delven. Wel aen dan , zoo mooet
gyvryelijkdejeugt, wat gy'er ook mee voor hebt , zoowel inde School
van onze Schilderachtige Euterpe, als in die van de letteren, geleyden.
Maerwy zullen niemant inwijden, als die tot het vervolg waerdichen be-
quaem is.

EERSTE HOOFTDEEL.
Hoe zommige zeer vreemt tot de Konft zijn gekomen •, en

wat geejien tot de zelve bequaem zijn.

Oede gelegentheyt en d' opvoeding doen veel, tot het ver-

.wekken van een volmaekt Schilder, daerom miften d' Egyp-
'tifche meefters niet, in hare kinderen de Konft deelachtich te

maeken, om hen voor eerft meede te deelen't geene zy'er

Gelegent- üfê^aö^Ji it\ fs in hadden overgewonnen , waer opzy dan, als op een
heid. wej va ft geleyde timmering noch hooger konden bouwen : en , gelijk men

zeyt, dat d' ouders haer als op de fchouders tilden, op datze daer nae zich

zelvenopgerecht hebbende, noch veel verder zouden kunnen zien. Doch
de gelegentheyt is niet altijts verzelt met bequaemheyt: vvantgroote ver-

nuftelingen laeten dikwijls onleerzaeme kinderen nae; en de goede gele-

gentheyt wort menichmael door ongenegentheyt verwaerlooft. Daerente-

gen gebeurt het ook wel , dat de innerlijke bequaemheit des geeftes, hoe

zeer door de geboorte , opvoeding en fortuine verhindert , gelukkichlijk

uit-
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öitfpat, gelijk vertelt wort van Protagoras , die, een arbeits jongen ofhout- En't geval

hakker zijnde , op een tijd nae de Stad Abdera toegaende, meteen bun-

del houts op zijn fchouder, welke met een zeer konftige ftrik tezamen was

gebonden, ontmoet wiert van den wijsgeer Demohritus: dieboertich van

aert z' jnde > en alle dingen met vermaek aenziende , juift zijn oog liet val-

len, zoo op den torfenden jongeling, die als nae de kunft daer henen trat

,

als op den wiskunftigen bandt : hy dit aenmerkende beval Protagoras ftil te

ftaen , doende hem het hout nederleggen , ontbinden , en den ftrik weder

op nieus leggen : 't welk hem zoo behaegde , dat hv hem tot zich nam,
van onaerhout verzorgde , en in de Filofofie onderwees , en van hem zoo-

danich een.vermaert man maekte, dat de Godlijke Plato zelfaen een van

zijn famenfprekingen het opfchrift Protagoras verleent heeft. Zoo zoet

lacht de minlijke Buteife haer Schoolkinders toe , en rukt fomtijts fommige
op wonderlijke manieren tot zig. Gelijk ook gebleeken is aen Giotto , die Voorbeelden

Van zijn Vader tot het hoeden der Schapen beitelt was ; want hy ?an fommi-

fchoonmaer tien jaren oudt, teykende overal, waer hy vlakte vond , zoo Se»
lezeer

opmueren, iteenen, weegen, jaintzand, totdat Ctmabue, by geval konftzijn

in dit Dorp wat te doen hebbende , hem bezig vond met een van de Schae- gekomes,

pen te konterfeyten , zonder dat hy oit *t zelve van iemand anders gezien

had: Ctmabue, toen ter tijd den beften Schilder van Italyen, ftond hier

over verwondert , en verzocht daedlijk van den Vader, dat hy hem meede
mogt neemen, gelijk gefchiede, en 't bleek wel haeft, hoe zeer hy de

natuer tebaethadj want hy overtrof niet alleen binnen korten tijd al de

Schilders, dieinetlijkehondert jaerenvoor hem geweeft hadden , maer
ook zijnen Meefter ; gelijk'er de Poeët Dantes van zingt

:

Men aebte Cimabue den beften Schilder : maer

't Gerügte van Giotto mackt xynefaem onkjaer.

Zoo is AndreasMantegna 9 uit een beeftenharder, meede en Schilder, en
voorts een eerlijk Ridder geworden. Rafa'él da Regio, een boere jongen

zijnde, weyde de Ganzen, en alzoo hyby ongeluk een van de zelve met
een kluppel de beenen aen ftukken wierp , zoo vluchte hy van zijn geftoor-

den Vader , en by eenige Schilders geraekt , wiert eyndelijk van Frederikus

Zuccato aengenomen , daer byhy in korten tijd zoo zeer vorderde, dat

veele zijn dingen alzoo liefzagen, als die van zijnen Meefter. By nae dier-

gelijk geval had onzen Manen Heemskerkt want hy van de koeyen, met
den Melkemmer op het hooft, komende aengaen, ftiet de zelve teegen

een tak van een boem, en plengde al de Melk; dies hy, zijn Vaders
gramfchap ontvlugtende , zijn wijk tot dekonft nam. Ook Rijk met den

Stelt, door't branden van zijn been , tot de VhTerspinkjes onbequaem,
daer zijn Vader by leefde, wiert door deleedigheit en't ftilzitten Teyke-

B naef
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naer en Schilder. Maer wonder weetmen te zeggen van Quintyn Uejfys , die

ter liefde van zijn Meertres, van een Smit een overvliegend Schilder ge-

worden is. Zoo is ook den Metfelknegt Polidoor door'c zien fchilderen in

een Schilder verandert , en een groot meelkr geworden. Jk had by de voo-

rige H .rders Dominiko Bekafurm ook behooren te plaetfen : Deezen van zijn

heer, daer hyde >chaepen voor hoede, met een rtok in 't zand teyke-

nende gevonden zijnde , wiert van 't velt genomen , en aen de konlt be-

ftelt. Diergelijke voorbeelden zijn'er meer, diewy om kortheyts wille

overflaen.

Der Atheüi- Die van Athenen bedelden aen hare kinderen onder't fpeelen veelerley
eozoi proe.

L

, gereetfchappen, om te zien , welke zy eerrt , of knapKandichtft zouden aen-

v^Jf^ü tarten en handelen , en daer uit te mo^en giflên , tot wat konftofbezicheit

d^jeogt.
" hare natuure meelt helde. Zeeker ten milten ook aen Uhjjes niet, toenhy

Acbilles, in vrouwe kleederen , onder de Jufferen van Deidamia inScyros

verborgen , opzocht : want hy aJlerley fnuillery en vrouwetuig onder hen
veylende , had'er ook eenige wapentuigen en geweeren in vermengt

j

Achiüis
a ^ de Jufferen grepen na dettnkken en quikken, maer Achilles tzCte 't ge-

weer aen, dus vertoonde zich den binnenften Achilles, hoe zeer hyuitwen-

En Thuci- ^cn vermomt was ; en zijn natuurlijke neyging , zelfterwijl hy die fcheen

dides. te verbergen. Menfchrijftook van Thucididts: als hy in zijn kintsheit Hero-

Z^itmTo- ^oöf zijn heerlijke hiftorien , in een byeenkomftder Olympifche Spelen,
tiusBiblio- hoorde opzeggen, dathy, als door een Oodlijke drift , daeroverween-

do M~ ^ e :
' c we K̂ H er°d° ot merkende den Vader van Tbucidictes daer over aen-

. . fpraK , zeggende: 6 Oiorus] wat grooter trek en liefde merk ik in uwen

fsjtmerarius Zoon tot deGeleerrbeit, overwaerdich dat men die door goede onderwij-

zingen aenvoede. Maer Herodoot zach dit zonder twijfel uit meerder om-
ftandicheden , diehemdenbequamenaerten hoogen geeft van Thucidides

ontdekten. Want het zou r'en niet al Tbucididen zijn, die in'taenhooren

van hirtorien weemoedich wierden , fchoon 't een teyken van opmerken is

:

noch ten zijn niet al üerodoten , die de driften der jeugt waerneemen. Daer-

om acht ik het noch geheel zwaer te zijn , de natuerlijke bequaemheit in de
-^ ;.;'".7" jeugt tot de konft te kennen: Want dat (bminigt m deSchoolen, inftee-

de vanfehrijven, zich met mannekens en beeltkens te maekenbezich hou-

den , geef: wel eenich vermoeden van een natuerlijke drift, maerisalte

onzeekcren gront om op te bouwen, en daerom tegelooven, datzy'er

recht bequaem, en als toe gebooren zijn: want ofhet Welfchijnt, datzy

daer door tot de konrt fchijnen te neygen , zoo wort'er een keuriger proef

vereyfcht, omhaer geeft recht te kennen ; naementlijk, of zy daerin ten

eyndetoe wel zuHen volharden
; en zich tegens alle hinderpaelenaenkan-

ten. Want ik houde voor gewis , dat de genen , diemen beletten kan,

de-
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1

de zelve met hart en ziele te volgen , tot de zelve onbequaem zijn
;
zoo zy

anders eens de zoeticheit daer van geproeft hebben. Volgens deze fpreuke

;

Die men van de Konft kan houwen ,

Macbmen die niet toeyemouwen.

My gedenkt zeer wel, dat zeeker mijn Voogt, in mijn jeugt, als mijn

Vader geltorven was, my de Schilderkonft met zoete reedenen arrieJ,

en een ander beroep , dat hem zeekerder fcheen, met fchijnbaere woorden

aenprees. Maer my dacht, fefaoon ik noch geen veertien jaerenoudt en

was, dathymy als uit de zalicheit wilde trekken, enalsin flavtrny doem- „,„,.

de : want ik had de helft van mijn leven reets in dien ft van onze EtfteTpe ver- vóihaVder

fleeten. Dezekerftewegdanis : datmen diegenen, daerraen die natuur- blijken.

lijke drift in vermoed, den toom viere, en hen tot hetleeren van d'eerfte

beginfelen der Tevkenkonft beftelle. En hier is zoo veel te minder gevaer

m , van de tijd en koften te vergeefs te fpillen ; dewijl de Tevken-

konft, gelijk reets beweezen is, tot alle beroepingen dient. We! aen,

den nieuwen leerling heeft zijn eerften yver betoont, en al eenigen tijd

daerin volhart, u dunkt ook, volgens de gemeene waen, dat hy dapper

toeneemt, en vry wat wonders te weeg brengt: nu wort het tijdeen an-

dere rol te fpeelen , met uw beft te doen , om hem , doch met beicheyden-

heyt, van deeze verlokkende Sireen af te trekken. Indien hvu lichtelijk in-

volgt, enditfpeelegaenmoeis , zco ft el u geruft, en eeley hem tor wat
anders aen. Maer is't dat hy ftant houd, en daer niet af te fcheuren is, jae dat

hy van alles walgt, wat men hem ook aenprijft, zco mach mendenken,
dat hy op de konft heeft beginnen te verlieven. Slae vry toe , en leert mv

j y
. Jf ,

Hechts , icyfDiogenes, tegen den Leermeefter der wijsheyt, by Comenius, Hznti'chen

nae dat by verzocht hadde onderweezen te zijn. Enfchoonhy ook in deze Dicgenes

proef bellandich is , zoo moet gy noch naeder onderzoek doen , en hem de 'n - uits ''er-

onmetelijke hoogte der konft voordellen, proeve van zijn gedult nemen ,
i -'- i - ;

-\
::r

enzien, ofhy niet veel eer, door een vadzigelofficheit , van zijn meede- t^'p"'^"

leerlingen verleyt is , dan dat hy, recht op de konft verheft , dezelve

met een leergierigen yver navolgt, Gelukt u dit ook , en ziet gv hem ganfch

verflingert, wel aen, zoek hem nu, eer'tte Iset is, een keurich meefter

uit, en laet zien hoe hy hem, ontrent zijns gelijke keurlingen, zalaen-

ftellen -, want deeze zijn noch niet alle rot Meefters voorfchikr.

Onzen labritins, mijn meedeleerling , ftelde mv in onze jeugd deeze

vraeg- voor

:

Welk zijn degewnfe kenteykenen ; en vruchten van den geeft in een
jon» leerling, cm een goet Schilder uit te verhoopen ?

Ik antwoorde ; na de maetë mijns begrips in dien ouderdom : Ksstsyke-
Dat hy niet alleen ichijne de konft te beminnen, maer dat hy in Jemen.

B i daet,
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daet, in de aerdicheden der bevallijke natuur uit te beelden, verlieftis.

Dat hy niet alleen her doode lichaem der konft beooge , dat is trant te vol-

gen, en te doen als andre s maer dat hy op de ziele der konft als verflingert

is: dat is, de natuur in hare eigenfchappen te onderzoeken. Hyisnijdich

dat een ander iers , hem onbekent , weet , hy fchaemt hem van iemant
ietsindrukkender wijze te leeren, en zoekt alles door eygen arbeit uit te

vinden. Dit was mijn antwoort te dien tijde, toen ik ïomtijts , door

. meefters onderwijs verdrietich, my zelven zonder eeten of drinken met
traenen laefde, en niet eer van mijn werk ging, voorikdeaengeweeze
misflach te booven was. Maer wat verder de Kenteykenen yan een bequa-

me natuur aengaet , de gaven zijn veelerley en verfcheyden , en zoo veeler-

ley zijn ook de byzonderheden onzer konft. Maer ik zoude niemant toe-

laten, ten ware ik in hem eenen zeer bezigen en befpiegelenden geeft be-

fpeurde.

Nu zoo heeft de lichamelijke gefteltenis ook fommige, als Rijk.met

den Stelt, voornoemt, tot de konft genoodicht.

aen't Schil- ^e Rcdenaer Mejptla gafvoor , en'twiert van j4«g«/?«;toege{temt, dat-

deren beftdr. men Q^Pedius, die itom geboren was , e Schilderkonft zoude leeren: enfe-

dert heeftmen meeft alle itommen , onder luiden van aenzien , tot de Schil-

derkonft gevordert , even gejijkmen gemeenlijk de blinden tot de muzijk

offpeeltuigen alderbequaemft acht. Zeker, ik kan wel zien, dat'ervoor

Itommen niets bequamer , dan de Schilderkonft is: maer dat de ftommen
daerom juift al tot de Schilderkonft zouden bequaem zijn , volgt niet. Wel
iswaer, dat den zin van 't gezicht, door die van't gehoor min belemmert,

by hen krachteli jk werkt , dewijlze meeft al doof zijn ; maer 't is hen veel

ongelegener wel onderwezen te worden. Immers ik achtze bequaem genoeg
om in eenich byz onder deel van de konft uit te munten. Maerom algemeen

te zijn , mocht hen licht veel ontbreeken.

Die traeg Zommige geeften zijn, gelijk Plmarchus vanden jongen Kato getuigt,
begrijpen zwaenchrig van begrijp , want als hybeftont te leeren, werd hy hart van

oemetnli k
ver^ant gevonden , en traeg in het begrijpen : maer het geene dat hy ook

Êeftdaerde eensgeleert hadde, onthielt hy zeer wel , en had een fterke memorie,
gtzwintftc gelijk gemeenlijk in alle andere bevonden wort: want de gene, die den geeft
geeften veel- vaeidich enlevendich hebben, zijn gemeenlijk kort van onthout, en die

vanmemory zvvaerlijk en met arbeit leeren, behouden veel beter 't geen zyeens begre-

zijn. pen hebben ; overmits dat het leeren is , gelijk als een verwarminge en ont-

ftekinge voor de ziele. Menbevont Kato ook nier licht van geloof, want
fchoon hy zijn meefter wel gehoorzaem was , en al deede wat hy hem beval»

zoo vraegdehy hem nochtans altijts naden waerom, enhy wildede oor-

2aek en de reeden van alle dingen weeten. Ln hier door fcheen hy te trager

te
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te zijn , om een zaek te bevatten. Want het is klaer , dat het leeren zoo veel

is, als eenige indrukkinge te ontfangen j vvaer door het gefchiet, dat de
gene , die min tegenhouden, lichtelijxtgelooven; daeromzijn de jonge

luiden lichter dan d' oude re raien, de zieken als de gezonden, en in 't ge-

meen, hoe het geenedat ftrijten twijfelt, zwakker is, hoe het beter is

te overwinnen ^ en dien volgende bequamerom eenige leeringen op goet ge-

loofte begrijpen. Maertotde algemeene bchilderkonft zoud' ik echter de

Yaerdichfte van begrip voor de gene , die goet van onthout zijn , verkiezen:

dewijlze meer een vaerdige daedlijkheir , dan een te beichreumde nafpeu-

ring, vereyfeht. Als ik mijn meeiier Rembrant eens laftig viel, met te veel vlugg* gee-

oorzuek vragen, zoo antwoorde hy zeer wel: Schikt u daer nae, dat gy 't gee- ften Z1
i
n

ne gy alreets weet , wel leert in 't werk (tellen , zoo zult gy de verborgent-
eC" ler

JT*

heden, daer gy nu na vraegt, tijts genoeg ontdekt zien. De regels der je alerrnee-

onderwijzingen , alsze waerachtich zijn , ftrax te gelooven en na te volgen, ne Schilder-

wintveeltijtuyt j maer een twijfelen den leerling ftaet ftil, en blijft doch
jj?

^*

onmachtich om van de waerheit te oordeelen. Maer tot eenich byzonder
octot'b

-

f*"'

deel van de konft zouwd'ik eetder een zwaermoediger geeft gedogen.Want zondere

deze zal met meerder lijdzaemheyt de zaek , die hy voor heeft te leeren , ten deelen.

eynde toe uit behartigen, en met zoo ongeftadich en wifpeltuerich van 't een
op 't ander vallen. Want fchoon de vlug _ e geeften rijk , aerdich en fcherp

zijn, en wel te rechrbyem fcheermes geleken worden, dat fijn en dun van
metael is, maer lichtelijk gaet omliggen: Zoo zijn dieloch entraegvan
begrijp zijn, gelijk een bijl, die tieyen zwaer zijnde, alles doorklieft,

wat'er voor komr. En hierom zijn de Italiaenen beter in't gros van de konftt iH
maer onze Nederlanders, die niet zoo vlug van geeft en gedachten zijn,

maer aerdachtiger en kouder, zullen 't den Italiaenen in eenich byzonder
deel , daer hun natuer toe neigt , zelden gewonnen gev en

.

luide

:

TWEEDE HOOFTDEEL.
Van vroeg te beginnen , nae goet onderwijs te trachten*

en 't zelve wei m 't werk te fleüen.

Yders , Den takjie tot een haekjialpajfen , moet vroeg beginnen krom Vroeg de

te wajfen (zeit iemand) daerom moetenen hem,die een Schilder zal
konft te **»

worden , al vroeg aen de kunft voeren. De Romeynen hadden Slnnen *

een wet , die de kinderlijke fpeeltijdt bepaelde , en aldus

B 3 Een
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Geen leg. Een zoon tien jaeren oudt zijnde , moet dan alle kinderlijk bedrijfverlae-
gende jon- ten , en hy vermach niet meer leedich langs der Straeten te gaen ; maer de

de R
^Cn ouders ofVoogden zijn gehouden hem buiten de vryheidt der Stadt te beftel-

Heafc, len, om geleert en onderwezen te worden , ofzelf borgen te blij ven, dat

hy niet onbehoorhjx oit zal bedrijven ; op verbeurte van haere eygene vry-

heden. Dit was algemeen voor de vrygebore jonkheit , hoe veel te meer is

de Schilderjeugt gehouden vroeg op te zijn f Want niemant kan, gelijk

Cicero zey t , volleert worden , ten zy hy vroeg aen 't leeren gaet. Daer de

fpreuke ook wel op te pas komt , als men zeyt , Hy heeft van kintsbeen af al

aen de kond geweelt/' Want de dingen, die men in de jonkhey t leert , wor-
den, gelijk Ireneus zeyt, zoo valt inde geheuggenis geprent, datmenze
niet lichtelijk vergeten kan.

Onder de kenteykenen is dit ook geen van de minde , dat de genegent-

heit tot de konfl: zich vroeg openbaert. Goltüus, zeeven jaren oud zijnde,

beteykendemueren en wanden, jawaerhy maer by kon: en een ander, de

konfi niet vremd , fchilderde met zijn eygengeel, kenbare dingen, toen

hy noch in de lange rok liep. Niet minder is het blijken van onverdroöte

naerlticheit; Taddeo Zucberowas zoo verlieft, toen hy een jongen was,
in de dingen van Rafaél na te teykenen, dathy, zich zelfs vergeetende, in

de Lozien van Gigi , ofwaer hy zich vond , bleefflapen. En Jofeph van Ar-

fine vergat, door grootenaerfticheit, zijn oortjes brootjen geheel op te

eeten , als hy uit teykenen was. Maer zeekerder kenteyken gaf Micbiel A-

gnolo, toenhy een jongen was ; want ziende een zijn meededifcipel eeni-

ge gekleede vroukens , met de pen geteykent van haer meefter Griüandajo ,

köpijeeren, nam hy een grove pen, en gaf een van deeze meefters vrou*

kens eenen anderen en beteren omtrek j welke teykening daerom , als een

Wat de naer. waerdich gedenkbeelt, naderhand bewaert wiert. Maer hier toe en is hy

fticheit ver- niet zonder grootenaerfticheit, in die dry jaren, die hy by deezen meefter
mach. leerde, gekomen. De naerfticheit maekt het zware licht , en door vlytich

hand aen 't werk ilaen bereiktmen zijn voorneemen. Jofeppijn leerde in eenen

nacht zoo veel fchrijven , atshem tot het geeven van quijtfchrift van noo-

den was. Tuinen was t' zijnen twalefjaren al zoo verre geraekt , dat hy zeer

gelijk konterfeyte : enhair, kleederen enzyden zeer natuerlijk, en het

vlees zeer vleesachtichkoloreerde: ja zoo, datmenzijn werken voor die

van Giorgione begon aen te zien. Maer wonderlijk was het van onzen Lükas

vanLeyden, dat hy, negen jaerout zijnde, printen van zijneigen werk
en uitvinding uitgaf. Hy fchilderde t' zijnen twalef jaren van waterverwe
de hiftorie van St Hubert , en kreeg daer zoo veel goutguldens voor , als hy
jaren hadde. 't Zijnen veertien jaren meed hy den Mahomet , die door dron-

kenfchap een monik vermoort heeft; een zeer aerdichltuk. t' Zijnen vijf-

tien
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tien jaren de ronde paflfy , die zoo zwaer te bekomen is': en St Teunis bekoo-

ring; als ook die wonderlijke Paulus bekeeringe. En'tjaer daer aen, die

2eer aerdige Eae Homo, Werken , die hem den naem van een groot meefter,

eer hy een hair om den mond had , waerdich maekten. Deeze vclmaekthe-

den zeeker, zijn hem niet anders , dan door grooten vlijt en naerfticheit

toegekomen : hebbende noit ander kinderfpeeltuig , als kool en krijt , pen,

pinfeelengraefyzer, en dergelijke , gebruikt. Zijn makkers waren Schil-

ders, Glaesfchrijvers, en Drijvers. Hy knoopte de nachten aen de dagen :

en wasnoit verzaed van teykenen: ja tot nadeel zijner gezontheit. Nië-

mant behoeve de voorbeelden vanden ilordigen Mabuz*c, den zwelgenden

Trans Flo ris, ofden ongueren Brouwer , tot voordeel te neemen^ wantee-

ven deeze , hebben hare jeugd met groote naerfticheit doorgebracht. Ja niet

minder als Piertjn del Vage , die arm zijnde , de halve weeken voor de Schil-

ders arbeide, beiteedended' andere helft, en de heylige dagen tot alles na

te teykenen , wat hem dienftich dacht : verdragende geduldich honger en

ongemak, om eens tot dentopderkonft tegeraeken.

UeNatuerlijkegavé vaneen becjuamen geeft , mach wel geleken wor- ^1^
den by een vruchtbaren akker : maer het onderwijs is het zaet, daer de gavegoet

ware vruchten van te verwachten ftaen. Die dan door een geduerige oerre- ondawijs

ning, en geduldigen arbeit rijp worden. Ja het gebeurt fomtijts, datfom- ve c : '

mige , fchoon (ober van geeft , door 't wel waernemen van goet onderwijs,

zich de konft als met gewelt eygenen : daer becjuame geeften , door gebrek

van 't zelve, gelijk dagelijx befpeurt wort , breekebeenen blyven. Min
noch meer als'er vertelt wort van Lj/curgus honden. Want als dezen groo- Wathetzel-

ten Wetgever , aen zijn gemeente van Sparta , betoonen wilde , wat dè op-
ve vermacb*

voeding en gewoonte rot eenige deugt , of wel aenleyding en onderwijs tot

eenige konlr , vermocht : Zoo fklde hy den volke twee honden voor , d'eene

was vangeflachteen hazewint , en afkomftich van een zeer goedenen ver-

maerden aert , maer alleen gewent in den haert luy en Iedich te leggen :d'an-

der was van een flechte en ongeachte foorte van honden ; maer van jongs aen

op de jacht gehouden en gewent. Daer op liet hy uit een kot een wakkeren

haes los , en met eenen ftelde hy een pot met eenige huiskoft daer ontrent

;

toen zachmen dat den geboren Hazewint , zijn gewoonte meer dan zijn na-

tuer volgende, tot den pot liep: maer dat den anderen, die tot de jacht

onderwezen was , het wilt volgde , en ving. Zoo veel vermach de opvoe-

ding , aenvöerin^ , en onderwijzing ; hoe veel temeer vcordeels zaïze té

weeg brengen, daer van natuere wegen een vruchtbare ader vloeit. Hier

opspatten Horatius verzen.zeer wel , in zijn dichtkunft : want wat den Poëten

aengaet , betreft ook de Sc hiiders.
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Ofmen door Wet der Konft , ofdoor Natuur leert dichten

,

Is onderzocht : Maer dat de Konfi ietsgoets zouw ftuhten ,

Kan ïk^niet zien ; indienz' een vruchtbare ader mift

:

Natuur ook., doorgeen Konft gejleepen , zich vergift,

Elkjifcht des anders hulp , zy paffen bey tefamen.

Maer die zijn oogwit wil berejktn , moet zichpramen

Van jongs op tot veel doen , ontziende bett' noch kouw ,

En dat hj zich van wijn en minnefpel onthouw.

Maer om deze vraege , of de konft grooter baet van de natuur , ofvan de

leeringe heeft , te beantwoorden, zoo is te weten; dat de natuur zonder

de leeringe veel vermach : en dat in tegendeel , de leennee zonder eeniee

hulpe van de natuur, ydelente vergeefs is. Maer wanneer middelmatige

gaven der natuure door leeringe geholpen worden, zoo fchijnt de natuur

zich te beteren , en geeft meer uit, als't verftant begrijpt : daerentegen

zullen uitmuntende geeften , die de volmaektheyt beklimmen , meer danks

aen de leeringen, als aenhaere ingebore ney^ingen , fchuldich zijn. De
dorre en onvruchtbaereaerdebefpot den arbeyt des belten boumans : zoo is

het onderwijs niet dan Roozen voor de verkens , als men 't aen iemant

verfpilt, die noch luft nochooren heeft. Zoodanich een leerling zond ik

laetft zijn ouders t' huis , maer kreeg ondank van die bootfehap , dieze door

blinde liefde eerft gelooven zullen,als 't te laet zal zijn. Een vette gront geeft

fomtijts ookweeligh vruchten, fchoon niemant de hand daer aen flaet.

Maer nergens na halfzoo veel , alsze wel , door de naerfticheit des bou wers

geholpen zijnde, zoude kunnen draegen. Zoo is de konft, die van de

braeffte vernuften , zonder meefter , zonder onderwijs , geoeffent wort >

gemeenlijk vol doolingen. En deze Konftenaers , die dwaeffelijk fnorken

en pochen, datzy, zonder van iemant geleert te hebben, geleert gewor-

den zijn, zijn even als een^chip, dat zonder roer of pyloot in de wilde

Zee doolt, en niet en weet, werwaerts het zijn koers zal zetten. Zeker,

datze vry briefjes aen de Kofter geven om te bilden voor perfoonen , die op

eengevaerlijkereyze, ofop den doolwech gerackt zijn. En te meer, de-

wijl dusdanige perfjonen dikwils met zoo milde gunften van de Natuer be-

gaeftzijn, datze de hoogfte trappen der konit machtich waren te beklim-

Alsookde men » indienze door goede leitslieden waeren beftiert engeleyt geweeft.

Theorye en Dit zelve verfchil wort ook gedongen onder de naemen van Theory en pra-

pra<5tijfc. ctijk. \\ anneer men vraegt , ofde konft meeft door de leeringe , dan ofdoor

de oeffeninge geholpen wort ? VVaer opwy antwoorden, d3tde leeringe

zonder de oeffeninge nierich is. En fchoon de oeffeninge zonder de leerin-

ge fomtijts wel iets belooft , dac de konlt tot geenderley volmaektheyt kan

rij zen , ten zy men dit geftaediwh oerïene > en nae de onfeylbaere regels der

leere befticre. Terwijl
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Terwijl ik tot Weenen aen'tKeyzerlijke hofwas, zoo fchreefmy een

mijner Difcipelen uitHclJandt, dat hyde gemeene regels derKonft wel

kende, maer dat het hem ontbrak in de voorgangen van andere, die reets >
t Geea me»

daar in meefters waren , te zien. Ikfchreefhemtotantwoort: dat hem dit we«, moet

nochtevroe^ was, dat het gerucht dat 'er van hun ging, hem beeter van men geven-

verre zou aenporren, als vannaeby, dat zyniet dan door naerfticheyt en
nrn

,

lnC
o

,

het wel in 't werk ftellen van goet onderwijs , braeve baezen geworden wae-
jen ,

ren. Vorder vraegde ik hem : ofhy met naerfticheyt ook dagelijx zijn groot-

fte vlijt in 't werk ftelder' Of hywelooyt eenteykening met rechten aen-

dacht hadde geordineert ? De lydingen, beweegingen, fchaduwen en

daegen , op 't fchoonft , en zoo als hyze hadde kunnen op 't beft verzinnen,

had waergenomen l En of hy wel oyt zijn vermoogen eens geheel en al had

uitgeput f Ik vermoede van neen : en beval hem eerft zijn vermogen ganfeh

en gaer te gebruiken, en veroorlofde hem dan vry rondom te zien, en de

meefters te bezoeken, die in andere oorden zoo zeer beroemt waren. Maer

dewijl hem dit noch niet en voldee , en hy my de luft van over d' Alpen te

klimmen, en Italien te bezoeken, bekent maekte: zoo fchreefik hem
daer op den volgenden brief.

Het klinkt my vremt in d' ooren , mijn broeder (want deeze was 't , wiens

Ljjkteyken noch totWeenen in de Heilige Kruisgang te zien is) dat gy aireede

fchijnt te befluiten van het vermaert Italien en trotze Roomen te willen

zien : vermits ik niet en kan begrijpen , doer wat grontreeden u dit als noch

nootzaekelijkis. Zeker 't is zotheid te veranderen, wanneermenniet zee-

kerlijk weet te zullen verbeeteren. Gy moet deeze fpreuk voor vaft houden

en gelooven

:

Men trekt geen nut uit d' oude kunfi

Voor datmen fiaet in Pallasganft.

En van gelijken deeze waerfchuwing

:

,

Wiltgeu in Tkoome recht ver&aeden,

Zoo trek^daer been met kunfi gelaedett.

Want de dingen , die een hoog befchouwend verftant vereyfehen, zijn aen

d'onbedreve en duiftere oogen onnut , en worden onaengemerkt voorby ge- Al te vroeg

treeden. Ik heb meede bevonden, dat de geene die zich te vroeg begee ven, yee! tewee-

ommeteenfpits oordeelde fc herpftetwiftreedens derhooge konftop een
"

hair te deurklieven , zoo diep als in de letterkennis derzelve verwarden

,

dat zy daer nae onbequaem bevonden wierden tot het in 't werk ftellen van Dus moei

het minfte van 't geene zywiften. Dewerkdaedige wetenfehappenverey- me
^
rracfc-

fchen oeftening , en het doen zoo wel als het verftaen : Want die de hance- mpn fL„.
ling ontbreekt , en dezelve niet nae tracht, zal een breekebeen blijven, kunnen

fchoon hy al wift , wat'er tot de kunft behoort. Daerenteegen die zich be- ^oe°>

C vlij-
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vlijticht om wel te doen , zal de kennis licht aengroeijen , ofhy zal zich ten

miniten bequaem maekenom diet'ontfangen. Het is inde Schil derkonft

een daegelijxfe ziekte, dat de leerlingen de middelmiet te buiten Happen ,

'tzy datze meefters inde mont worden, of datze Hechts uit gewoonte en

zonder verftant de gemeene fleur volgen. Men moet al 't geene men weet

,

leeren in 't werk ftellen , en al 't geene men ter handt flaet, poogentever-

ftaen. En dit kuntgyin'tvaderlant alderbeft behartigen, bereyu daer, als

ind'eerfte fchcolen , inde grondregels, om daer naeinhoogerfchoolen

tot hooger befchouwingen bequaem te zijn. Leer vooreerft de rijke natuer

volgen, en wat'erinis, naebootfen. De Hemel, d'aerde, de zee,'t ge-

dierte, en goede en booze menfchen , dienen tot onze oeffening. De vlak-

ke velden , heuvelen , beeken en geboomten , verfchaffen werx genoeg.

Delreeden, demarten, de Kerken , en duizent rijkdommen inde Natuer,

roepen ons , en zeggen ; kom leergierige , befchouw ons , en volg ons nae.

Gy zult in 't vaderlant zoo veel aerdicheit , zoo veel zoeticheit , en zoo veel

waerdicheit vinden , dat, alsgy 't eens welgefmaekthad, gyuleeven te

kort zoud keuren , om alles wel uit te beelden. En indeeze minfte voorwer-

pen kanmen al de grontregels leeren in 't werk (rellen , die tot de alderheer-

lijkfte dingen behooreu. Daerom weeft zoo nieuwsgierich niet , en gelooft

vryelijk, dat de natuer u daegelijx dingen voor oogen Helt , die gy van

ganfcher herten zoud zoeken op te fpeuren, indien gyze maer eens gezien

halt. 't Is waer , ltalien pronkt met duizent ftatuen , daer de konft

zich op't alderfchoonft , en op 't heerlijxt in opdoet. Maer wat raekt

dit u , die noch nauliix het gemeene leeven te volgen machtich zijt f

deeze voorbeelden zijn u als noch zoo nut , als aen de jon^e fchoo-

lieren en taelleerlingen dehooge gedachten van Ariftotelesen Plato : zelf

d
1

Antijken te volgen heeft fommige in ketrery gebracht. Ik vreeze

zelf dat gy, terplaetfe, daer gy zijt, van ons onderwijs, in 't naevolgen

van de natuer, zult afdwaelen, en andere naevolgende, van den rechten

wegh geraeken. Derhalve vermaen ik u , dat gy u fchikt om wel te doen,

Op dat gy in 't toekomende met Herkules, byNaz.o, moogtzeggen:

Veel klappen geit er niet , om ons verfcbil tejlechten

;

De handen moeten 't werhjn niet de tong verrechten.

Dat vry een ander met veel ivoorden voer de vlagh ,

Met daeden toon ikjat men my met overmacb.

Maer wat nutticheit het tlaedichbeyveren vandeurgaenswelte doen, in-

brengt, zalin'tlaetite hoofdeel van dit boek, en elders breeder, vervolgt

worden

.

DER*
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DERDE HOOFTDEEL.
Hoetnen met ordre te leeren heeft.

Erfte beginfelen der konft , om niet verdoolt te loopen

,

moeten op een gewifTe ordre geleert worden. Maer men
vind ondertuffchen nu noch luiden , die in twijfel trekken, D««fcS«yi-

ofer ook regels en wetten ten aenzien van de Schilderkonft "
ĉ

™

. , , 3 - *ijn * ^an °f2y alleen door zien doen , nadoen , en door h gels beftaet»

oefenen der bequaeme verftanden , geleert wort ? Ten luft my niet op alle

twi j telingen te antwoorden,maer hope in dit werk te betoonen, dat de Schil-

derkonft , niet min dan eenige andere vrye konft , in vafte en gewifle regels

beftaet. Endatze, hoewel ze veel zwaerder als eenige andere in de uitvoe-

ring fchijnt, gehelijk t' ontleden , en van ftuk tot ftuk , door onderwijs

,

ten einde toe uit te leerenis. Maer dat iemant denken zouw , datmen hem.

't verft ant der zelve al teffens zoude kunnen in trechteren, of dat hyzein al

zijn deelen zoo teffens zoude kunnen bevatten , die zouw zich bedrogen

vinden. Sertorius, als hy de oudeLufitaenen beduiden wilde, datdemacht
der Romeinen, hoegroot zy ook was, dooreen mindere macht was uitte

roeijen, liet twee Paerden brengen : het eene was kloek en fterk , het an-

dere mageren teer; aen 't magere paertftelde hyeen jongfterkman, en
aen 't ander een ongevalligen ouden ; bevelende elk van hen den ftaert van 't

paert, daerhyaengefteltwas, uit te trekken. Hier op begon den fterken

jongeling den^taert van 't zwakke paert vattende, te trekken, zoo lang

tothymoewas; niet meer te weeg brengende, dandathy, zijnkrachtte

vergeefs gefpilt hebbende , van al d'omftanderswiert uitgelachen. Maer Dlcmet

den ouden man trok op zijn gemak den geheelen ftaert van 't fterke paert uit, ie"en Te Mee-
nemende maer weinich hairtjes teffens , en zoo veel tijts als hem van nooden ren zijn.

was. Zooookmoetmendefchilderkonft, en alle vrye konften leeren, by
leeden oftrappen , ja als met hairtjes uitpluizen. Zoo groeijen dan ook de
krachten aen, en men wort alsfterkerenfterker, en men krijgt eindelijk

't vermogen , van 't geen als ondoenlijk fcheen , en nochtans door gemak-
lijke weegen en regels, die ook onfeilbaer zijn voor diezevaft hebben, te

weeg te brengen. Wie zouw niet verwondert ftaen . als hy een out man (als

wel eer Archimedes) zach zitten , en hem , op zijn gemak, een inftrument
met veel raderen en rollen met zijn hand bewegende , een groot Koninklijk
Schip , boven gewoonte geladen ,uit het water zach trekken , en over 't land

C 2 by
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by hem komen, alsoft op 't water gedreven hadde f en dit was nochtans

maerfpel voot Arcbimedes y want hy kende yder rat van zij a konftwerk, en
wift wat yder, dus ofzoo bewogen , nootzakelijk doen moeft. Maer wat
minder wonder is 't , wanneer een braef fchilder zich neerzet , en wonde-
ren door de kontt doet , die hy te voren in zijn verüant begrepen hebbende

,

verzekert, en met groot gemak , door de gewifle kennis der wegen , te weeg
brengt r

1

Om dan wel ondcrweezen te worden, zoo moetmen een goed meefter

En hier toe verkiezen, die zich de konft verftaet, om van begin af op den rechten
een goed wech tegeraeken, Wantikhebbe dikwils bevonden, datdeiongers, die
Meeiterre by eenichbrodderhaer begin genomen hadden, bezwaerlijker hare quade

manier konden verzetten, alsofzy eerft van begin af zouden geleert heb-
ben. Ik zegge, tot trooft der ongeoeftende, met Deskartes , dat, gelijk

menin'treyzen, als men de rug keert na de plaets, daer men zijn wil, zoo

veel te meer daer af verwijdert , hoe men langer tijdt neemt en gezwinde-

lijkervoortgaet, jaezoo, dat men, fchoon men naemaels op den rechten

wegh geraekt, niet zoo haeft ter voorgenome plaets kan koomen , alsof

mentevooreniet gegaenhadt: dat men, zeg ik, als men quaede gron-

den of beginfelen heeft, hoe men hen meer bearbeyt, en naerftichlijker

zich daer toe begeeft , hoemen verder van de waere konfl afraekt. Daeruit

ik dan befluitedat een geheel groen en ongeleert Difcipel , die noit hand
aen't werk floeg , alderbequaemft is , om door goet onderwijs in korten

tij dt gevordert te worden. Ja ik heb zelfs bevonden dat jongers , die alleen

by haer zelfs hadden aengevangen te teykenen , van de quaede manier , die

z) reets hadden aengenomen , fchier nimmermeer waren afte brengen.

Een derde pot, of ander vat ,

Zuigtgraeg dengeur van 't eerjle nat

:

ta) Verila-
Mn is digP rh ofriekte bang ,

rinse D. Zooflinkt de pot zJjn leven lang.

Erafmi->op Wyzienaende Schilders , zeyt Erafmus (4) dat zyom minder loon iemant
Marcus keren, die ganfeh ongeleert is , dan die van eenander Meefter qualijk is

cap.i. onderwezen: vermits dat men in den ongeleerden niet dan eenderley ar-

moeite, het
beit doet : maer in den qualijk geleerden dubbele moeite heeft, want men

qualijk ge- hem eerft het geen hy geleert heeft, moet ontleeren , en den arbeit van ont-

leedewe- leeren , valt moeilijker, als van eerften af te beginnen. Hierom vraegde
d:-i-om te

jen beroem rjen Fluitfpeelder Timotheus , als men hem difeipelen aenbracht

,

Schilders 'als
ofzyook eenige beginfelen van fpelen hadden f want hy begeerde twee-

Dichters mael zoo veel van degenen , die reets by iemant anders hadden aengevan-
moeten uit- gen, als van degene, die niet met allen en konden. Derhalven zeg ik
ite-Kenae

n0cheens, die by een brodder begint, lijd geyaer van een brodder te wor-

den
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den, en wat is'er fmadiger voor een Edel gemoed, ais in het geene men
by de hand neemt.zoo wijd achter te leggen , en voornamentlijk in de Schil-

derkonlt ? voorwaer niet min walglijk als flecht in de Poëzie te zijn , 't welk
Houtlus dus beftraft;

Een taemlijk, Rechtsgeleerde of voorfpraek^i

Word nochgeleen : Maer om wat oor&aekjy

Zoudge een maer taemlijk^ Dichters grol verdraegen,

Die Godt noch Menfch noch 't Schouwburg kan behaegen ?

Zy walgt als vals Muaijk, en 't [meeren

Van Kompojlmengers , wel t'ombeeren.

Het is een groot afzien , dat Princen en Vorlten door flechte Schilders zoo Geen brod.

wanftaltich verheelt worden. Alexander wilde daerom niet lijden , dat zijn ders tot iets

beeltenis van eenich brodder eemaekt wiert. Maer hy veroorlofde al-
ve

y
hevens tc

leen aen Apelles hem te mogen fchilderen ; aen Lifippus en Polikjetus hem h

te fhijden, of in koper te gieten; en aen Pyrgoteles zijn afbeelding tegra-

veeren.

DeThebanen en wilden ook geen flechte Schilders in haere Stadt dulden,

en haere Wetten veroordeelden de konftenaers in een geltboete , wanneerze

haere werken niet zoo goed , als hun mogelijk was, hadden uitgevoert.

Mach u nu, ó Schilderjeugt ,een goet Meefter gebeuren,die u den rechten

wech wijft, zoo is 'er hoope van fpoedige vordering. Deze zal miflchien het

futfelboek zoeken , niet alleen om de leerpenningen uit te rekken , maer

ook om de konft zwaer te doen fchijnen. Spoed u derhalven zelfs om de on-

derwijzingen vlijtich in 't werk te (tellen, want u Meefter zal zooBarba-

rifch niet zijn kunnen, dathy, ziende uwen yver, u niet en zoude willen

verder geleyden.

Gy Meefters 2 uit ook in uwe onderwijzingen de natuuren uwer Difcipelen

te gemoet komen. Theopempus wiert van zijn Meefter Sokjates met den AendcMec-

toom, maer Epborus met fporen bedwongen. Plato van gelijken hadde twee
ers%

leerjongers^r//?or^/«en Xenokjates, waer van den eenenzeerlangfaemen

zwak van verftandt , maer den anderen zeer leerzaem was : waer over hy

placht te zeggen : dat hy den eenen , als een willich paert met den toom ,

maer den anderen als een traegen Ezel met den prikkel beft ieren mofT. Zoa
zult gy ook den dezen met kracht opwekken , vermits hy wel hart van

begrijp is , maer echter zeer becjuaem om het begrepe te bewaeren.

En den geenen, die den geeft te vlug is, zult gy inbinden > opdathy't

geene hy geleert heeft , mach behouden. De korzelhoofdkheit paft

ook den Meefter niet, maer hy fchikke zich Sarpedon te volgen, waer van XnCatovan
Tlutarchus zeyt ; dat hy de redenen vaerdiger hadde , om zijne Difcipelen te utica.

onderwijzen , als de vuift gelicht , om hen te ilaen. Ook en zouden zy

C 5 juilt



«2 E U T E R P E.

juift niet al 't gedult van Dïogenes hebben , en zeggen , Sla viy toe Mee[ut t

en leert myjlecbu, maerontijdichden moedt opgeven ; want hoe zouw den

leerling het gedult leeren van een Meefter, die zelfs onverduldich is ?

Linus een Zone van Merkuriüs, en, zoomenzeyt, geteelt by onze Urania,

leerde aen Hww/e*op de Citherfpeelen: maer alzoo hy plomp en hart van

begrijp was , zoo bekeefhem den Meefter , en beftont hem eindlijk te flaen,

waer over Hercules hem met ongedult daer tegen verzette , zoo dat hy Linus

dood floeg. Een jammerlijk eynde van zoo heerlijken man , die verfcheyde

Dat de her- boeken van den oorfprong des werelts, van Zon en Maene , en van de
Jingen mo;-

voortteeiingen der dingen gefchreven hadde.

zamencn Gy Leerlingen hierentegen, zult niet alleen uwe Meefters gehoorzae-

gelooven. men, maer hen ook in't onderwijzen gelooven. Die uit den mont van zijn

Gnoft.cap. Meefter wat leeren wil (zeyt H. Noüius) moet dat zelve naekomen, zonder
s ' '

'

eenige onderzoekinge , zoo lange tot dat hy het geenige datter geleert is

,

wel en te recht verftaet. Veele, vervolgt hy, hebben de maniere, dat

zoo haeft zy wat vanhaer Meefter gehoort hebben, dat zelve ftraxhaer

oordeelonderwerpen, en van de waerheit , eer zy'c recht begrijpen, wil-

len vonniflen j fchoon hun begrip en oordeel noch ongeoetfent is. Zeeker de

Schilderkonft beftaet in wel te doen,en niet in wel te zeggen. Daerom zou-

deikden leerlingen liever, als Pjtbagoras zijn Difcipelendede, eenvijf-

jaerich ftilzwijgen opleggen, en een ftriktelijke gehoorzaemheid aenbe-

velen , niet om dat zy onkundich in de konft zouden blijven , maer op dat zy

eerft te degen het gene hen aenbevolen is , zouden leeren in't werk ftellen.

De leerlingen , zeyt Verulamius , zijn haere Meefters een tijd lang geloove

Niet tc
fchuldich , en moeten haer oordeel opfchorten , tot dat zy de geheele kon-

vroeg Mee- ften wech hebben , en die tijt gekomen zijnde, zoo zijn zyganfchvry.
fterzijn ,

of Dat niemand zich ook te vroeg waene meefter te zijn. Primaticcio ftond
na gewin te

zes
j
aer onder Julio Romano , en Taddeus Gaddi vierentwintig jaeren onder

Giotto: maer den vermaerden Pamfilus Relde tien jaren, die zijn Difcipelen

moften uitdienen. Noch dat niemand ook te vroeg na gewin trachte , ge-

lijk het veelen gebeurt , die dan als in haren loop door de aenzoetende pro-

fijten gefteuit worden; en met het aengrijpen vanhethenneney , hetgan-

zeney verliezen. Maer op dat onze voorbereydingen niet te lang worden

,

zoo zullen wy ons tot het onderwijs der Teykenkonft fpoeden ; voor zoo
veel als ons de tijd en luft zal toelaten. En op dat de loflijke gedachtenis van

onzen Vermander, wiens voorgang ons tot dit werk heeft aengeport,

geëert blijde, zoo moet dit vers in onze Hollantfche tael nagevolgt voor-

afgaen ;waer in de bovengeroerde waerheeden niet onaerdich bevefticht

worden.

Ver-
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Vermaning aen d'aenkomende Schilderjeugd.

OHebes Krooft, en Genius Scholieren,

Die vaekj* in ftee van fchrijven , uw paperen

Met Mannekens en Scheepen en Gediert

Vervulde, 'tfchijnt of u Nature [tiert

Tot fchilderen , waer toe dan voort uw ouden >

Geen kgft' ontziend' , u voeren operfchouders.

Men 091'deelt licht daerfteekt een Schilder in

,

Dit woord is haeftgefprooken , maer den zin

Is duifter j want cïeen Schilder is van d'ander

Als door een berggefcheiden van malkander >

Zoo[teil dat veele uit wanhoop onderweeg

Bezweeken , eer van tien een iets verkreeg.

Men moet niet licht dejeugd de Konft aenraden ,

Zy lokt zelfs aen , en is tot veeierfchaden
Een toortsgelijk^, waer in de mugge vliegt

En zich verbrant. Denglans der kynft bedriegt

Ook, dikwils : kuntgyuwen luft weêrhouwen

,

Laet af by tijds , voorkom hetfpa berouwen.

De Konft is een verleyende Sireen

V001 veelen : maer Natuer kan ongemeen

Vernuft, en Geeft, enGunftaeniemantgeeven?

Om anderen metfyoet voorby teftreeven :

Dat blijkt al vroeg : het hout dat tot een haek^

Zalwaffen, moet vroeg krommen, die denDraek^

Van Lemen , en veel monfters zal verwinnen

,

Moet van de Wieg al aen een Slang beginnen.

Is u Natuer zoogunftich ? uw beftaen

Is loflijk. , en met reen niet af te raen

,

Gj zult miffthien door vlijt den prijsgenieten

,

Daer honderden en meer vergeefs nafchieten.

Sla voort dan , na den Top in*t Eedel fpooor 9

Geefaen Kupid' ofBachus geen gehoor,

En wilt deflaep en vuige traegheit mijden

:

De Kunpgodinn" en kangeen Mmnaer lijden

,

Die nietgeheel zijn zinnen aen* er bind.

Zp naerftichfpaed
1

en vroeg , want ik bevind

Bet
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Het Spreekwoort vals , datfckilderen maekt wilder 9

Hoegrootergeeft intfchilderen , hoeftilder.

Wantfchoon nier weet,diens werken roemrijken» »

Die tot den korf* verzoopen in den wijn

,

Geraektzijn, dits bekent, dat zy eerft leerden

Metfoberheit > en toenee zich onteerden

Vervielenze ook^,-, eet vadzenaeneenzy.

De Deugd verfiert de konfl : een Eedle ry

Van Schilders heeft in deugden uitgeblonken ;

Die door defaem metglory zijn befchonken.

Daer is een oude Giyzaertfnel te been ,

_. A . r. Die duizenden van namen Qaertby een
Dit Ariofte, . a , r j i riDerjtervenden , opjedeltiesgejcbreeven ,

In 'tflip van zijnen rok., dangaet hyflreeven

Na Lethis vliet , enjlroitze voort te zaem
In 't water , zoo dat naulijx eene naem

In weezen blijft , hoewel daer kiaey en gieren,

En Ravens en verfcheide vogels zwieren

,

Die eemge uit de baeren van 'tgetal

Opgrijpen , daer metfchreewen engefchal

Mee deurgaen ; maer z' ontflippen haer, en zinken,

Een kleingetal ontkymt nochtans 't verdrinken

Door hulpe van twee zwaenen , want defaem

Ontfangt van hen voor eeuwichyder naem

Dergener , die zich lovenswaerduh queeten ,

Wiens beuggenis men nimmer zal vergeeten.

VIERDE HOOFTDEEL.
Van het oogmerk der Schilderkonft j watze is , en

te weeg brengt.

De Schilder- ^^g^ E Schilderkonft is een wetenfchap , om alleideen, ofte denk

Natuur te P Im!mI beelden , diedeganfchezichtbaerenatuerkangevenjteverbeel

verbeelden. k WWr ^en

:

en met oratre'k en verwehet oog te bedriegen. Zyisvol-
" maekt, wanneerze het eynde , daer Parraflus van roemde,bereikt,

die aldus opgaf:

Nfl> eeg ikj> ts het eynd van onze kpnflgevonden,

Maer ' t onverwinlijkjynd my houd ah vaftgebonden, Dat
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Dat 'ihjnet verder mach ; dus heeft eenyder menfcb

't Geen hy te klagen beeft > of 'tgeen nietgaet na wenfcb.

Maer dit eind heeft hy hem gewis ingebeelt gevonden te hebben , toen hy Een f-Cpeï

den moedigen Zeuxis bedroog. Want een volmaekte Schildery is ais een dernatuer»

fpiegelvandeNatuer, die de dingen, die niet en zijn, doet fchijnente

zijn , en op een geoorlofde vermakelijke en prijflijke wijze bedriegt.

Den Konftverfmader Agrippa bekent , dat de Schilderkonfl een zeer zuivere

navolgftér der natuerlijke dingen is , die eertijts d'eerfte plaets der yrye kon-

ften in hadde. Jin zeker zy was outstijts , en is noch de bloemë van alle

Konften : Hierom rekenen onze Poëten haer afkomftich van Nanij[us> die ? *" *a

in een bloem verandert wiert. Want wat mach beter rijmen op de ichoone
*

geftaltenis dezes jongelings,zich in de krittallijnklare fonteine fpiegelende

,

daneenkonftichenwelgefchildertbeeltdenatuergelijkvormich. Hierom ,

noemen andere haer ook de fchoone dochter van de fchaduwe. Want gelijk /thaduWe
*

de fchaduwe den uitwendigen omtrek der dingen onfeylbaer afpaelt , waer

uitfgezeyt wort , dat de Teykenkonft haer eerfte begin nam , zoo beelt de

Schilderkonfl: de geheele natuer na. Zy is een gedenkfchrift der voorledene

zaken ; een wonderlijke vertooning van't geene ver afis : een Prophetifche

verbeelding van 't geen noch te gebeuren ftaet ; en de machtichfte onder alle

konften. Waeromze ook met recht het boek der Leekengenoemt wort -Boek der

werkende met een doordringende kracht op het gezicht van allerley men- n"

fchen.

Haer voornaemfte en eerfte grondtregels beftaen in de Teykenkonft,

welke zelf zonder verwc fchildert, en de voornaemfte dingen der natuur

uitbeelt. Een Teykening>'fchoon zonder verwen,alleen in omtrekken,lich- de?Teyken-.

ten en fchaduwen beftaende , zegt Tbiloftratus , verdient nochtans den naem konft.

van een Schilderye, vermits wy daer in niet alleen de gelijkenilTen van

d'afgebeelde perfoonen befchouwen , maer ook zelfs hare bewegingen,

vrees en fchaemte j ftouticheitenyver: en fchoonzy alleen in eenvoudige

linienfomtijtsbeftaet, diedejeugt, hair nochbaert, niet en kunnen uit-

drukken , nochtans gevenze de geftalte van een zwarten ofwitten menfche

genoeg te kennen. Zoo dat een Moor, zelf met wit geteykent , zwart

ichijnt , wegens zijn platten neus , kort hair , bolle kaken^en zekere dom-
micheit ontrent zijn oogen , welk alles zeer lichtelijk aen een verftandich

aenfchouwer> dat het een zwart is > uitdrukt.

VYF-
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VYFDE HOOFTDEEL.
Van de Teykenkonft.

El te recht begint Vermander van de Tykenkonft op dezen zin

:

De Vader van veelfcboone kgnften is

De Teykenkonft , die vaerdich engems ,

hetgeen den zjn bevat beeft , uit kan beelen >

Doorfclmjt bekent in al des Werelts deelen.

Wy hebben boven gezeyt , hoe de T eykenkonft niet alleen noodich is aen
Teyken- Beeltfnijders , Bootfeerders , Gout- en Zilverwerkers , maer ook aen.
Jsonft,

Buumeefters, Timmerlieden, ja aen Veltheeren , Prinfen, of, om met

een woord te zeggen , aen alle vernuft oeffenende menfchen ; vermits

het gezicht en het oordeel door de Teykenkonft uitermaten verlicht wort.
*?°e

.

n0°" Maer boven al dient zy tot de Schilderkonft , waer van zy zooonaffchey-

Schiiders.
delijk is , dat de Schilderkonft > zonder haer , niet alleen gebrekkelijk

,

maer geheelijk doot en ganfch niet is. Daer de Teykenkonft > zonder 't

behulp der verwen , alleenlijk met aenwijzing van lichten en fchaduwen het

grootfte werk, in iets te verbeelden, machtichis. Waer uit lichtelijk te

begrijpen is , dat die tot de Schilderkonft wil geraken , door de Teyken-
konft moet opklimmen, en dies te omzichtiger, vermits het oud en alge-

meen gevoelen is , datter meer Schilders zijn , die 't aen 't wel teykenen

,

als aen't wel koloreeren gebreekt.

Men ftelt de jeucht gemeenlijk aen't nateykenen van oogen , neuzen,

monden, ooren, en verfcheyderley tronien, en verder, na prenten van

't Prindpael alderley flach. N u wel aen,hang het geene gy nateikent , 't zy prent Of Tey-
op te han- kening,lootrecht als een Schildery op: op dat gy u gewennen mooghc op een

gc0, kunftvoeglijke wijze recht uit te zien. Zit fteyl overeyndt, en beur upa-

ten?

Ce2U"
P*

er ofteykenboek met de liakerhandt ook fteyl achtich , op dat gy uw oog

en hooft in het opzien niet te veel hebt optefiaen. Komt u een goede

't Nut uit
prent voor, 'ten zal niet altijts noodich zijn, dat gy dezelve in al, haer

prenten te deelen nateykent , maer leer al vroegh de deuchden der konft onderfchey-
halen, den. Gy zultinzommige, wezemlijkeen aerdige troonyen, wel gefteldc

fchoone naekten of natuerlijke bewegingen, en ftanden der beelden, aer-

dige kleedyen en vremde gereetfchappen vinden : in andere, heerlijke ge-

bouwen, deurzichten, en lantfchappen , of fchoone paerden, honden

of eenich ongemeen dior. Volch de dingen , niet alleen , zoo als gy die

voor u ziet • maer onderzoekt zelf > waer in derzelver deucht beftaet.

Leer
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Leer zoo van tijt tot tijt uwen geeft met fchoone ftofTen verrijken,om op uw
beurte ook uwe vindingen te baren. Maer boven al zoo onderzoek de deucht

van een goede ordinantie» 't Is een groot geluk zeer goede teykeningen,om

een goede handeling te leeren , al vroech na te teykenen ; want zoo vint En t™^:
men in korten tijt 't gunt andere lang zochten. Anders vervalt men licht in ningen

,

een quaedc manier , die men namaels bezwaerlijk kan verlaten. Wanneer

gy uwe handeling nu machtichzijt, en uw oog wat verklaertis, zoozal'tEti Schilde-

u ook niet verfcheelen veelverwige Schilderyen in eenverwigeteykeningen ryen *

na te klaren» Ontwerpt het geheel van't geene gy Voor hebt > eerft in zijn

eroote zwier, op uw papier: en fchift dezelve wederom in erootachtke J? L
ot5°?

,c \ * rr iii-ir i-i • l
D Scheuen.ini

gedeeltens , t zy gy een beeld in hoort , armen , Iichaem , en beenen
ros-

verdeelt, of verfcheyde beelden in groepen onderfcheyt , neem naerftich

acht, hoe veel 't eene gros van't ander in groote verfchilt , enwat fprong en

zwier alles te famen maekt.

Want gyzult'erdeelen in vinden, die rondachtich , vierkantich, drie- .

hoekich, langwerpich, offchuins van formjzijn. Merk deeze gedaen- 2j cn>

tens dan met een halt fchemerend oog aen , zonder op eenige kleinicheden

te letten. Overzie in een tronie vry de byzondere leden , ten waer gy alleen

met toffe ftreeken de holachtigefchaduwkens , van oogen , neus , ofmond , Raw te

die zich voornamentlijk vertoonen , aenweeft j doch dat dit niet te vroeg , Schetfen

;

en buiten haer behoorlijke plaets gefchiede. Deeze manier van in't gros te

fchetflèn, isbyde meefte op een onbedwonge wijze in't gebruik, maer

fommige hebben zich aengewent , met rechte ftreekjes , devoornaeme

gedeeltens in vierkantachtige, langwerpige, en in hoekachtigeformen,

doch niet geheel toegehaelt, te begrijpen. Ik laet dit aen de keur des ,

.

leerlings : maer wat verder het ruw fchetflen belangt , het is de eerftegront-

veft van't wel teykenen , en van zoo groot een belang , dat , wanneer het

gros ofte geheel,wel en verftandich is aengeweezen , men daer door dikwils

meer verrecht , als'er namaels met grooten arbeit kan werden uitgevoert.

En even gelijk men zijn vriend van verre befpeurende , of by fchemerlicht
En de"eI"

ontmoetende,ftrax als met het verftant zijn gedaente ziet, en bevat, zoo s

geeft een ruwe fchets dikwils aen den kenders zoo grooten indruk , dat zy'er

meer, dan diezegemaekt heeft, in zien kunnen.

Alles nu als zweemende geplaetft hebbende, zoo begint de byzonder-

heden al nader en nader aen te wijzen , de ruime lichten en groote fchadu-
He"chc"ea -

wenteplaetfen, tronien, armen en handen teonderfcheiden, maer voor

al de vï aere beweegingen , en (tanden na haren aert te fchetflen ; tot dat uw
geheel werk een algemeene gedaente hebbe. Nu hand af, en den geeft

wederom met nieuwe fpoorflagen genoopt. Stel uw volgwerk eens nevens

't meefterwerk ter proeve • overzie, overwik, en onderzoek, ofgyook
D 2 nergens
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nergens gemift hebt. 't Is noch tijt van verbeteren. Verhelp uwe misflagen

ftrax, en zonder uitftel , op dat gy in geen gebrek van oit gebreeken te wil-

len dulden, vervalt. Gy zult zelden nuffen , als gy gewoon zijt niet te wil-

len miffen: en een dingen wel gedaen hebbende , zal u meerder voordeels

in uwen voortgang toebrengen j dan of gy hondert dingen fala had ver-

vaerdicht.

Die d'eerfte les van dez,e Konfi begeert ,

Zie dat by wel en aeidigb fchetjfen leert,

d'EerfteLes. Dat's, boe de zjvier der dingen valt* betrachten ,

En netttcheyt en (lijvicheyt verachten :

Want mtftmen in den w elflam van' tgeheel,

Men fpüt vergeefs zyn arbtyd 'm een deel.

Men kan in't fchetsfen dikwils den aert der dingen zoo gelukkich treffen,

dat d'alderuitgewrochtfte dingen daer by niet halen mogen. Myquameen

Verwonde- verbaesde bangicheyt aen, zegt Arbiter, als ik my zelven de ruwe afïchet-

ringo/er fels van Protogenes voor oogen (telde, vermits dezelve, met de waerheyt

ruwe Schet- van de natuere , ineenen ftrijt fcheenen te treeden. Zoo wonderlijk ver-

mogende zijn de Schetfen van groote Meefters , en dies te nootzakelijker

is't,het wel fchetfen te betrachten.Laet u hier geen opmerking ontbreeken

,

om voor al de plaetfen der dingen recht te giffen ; want dit zal uwen voort-

gang verzeekeren , en indienge in dit begin mift , zoo zal alles verminkt

t - ~ uitvallen , en gy zult niet alleen verdoolt loopen , maer ook genootzaekt

en voorfich- ZI
J
n om te keeren, en van nieuws te beginnen. Maer indien gy , oleer-

rich. gierige jeugt, voorfpoedich in de konft poogt te zijn, zoo zijt voorzich-

tich en langfaem • want wel doen is den wech tot ras doen. Maer wilt gy
alles haeftich, en by geluk aentaften, gy zult tot uw ongeluk mistaften,

uwen arbeyt en tijt verquiften, niets leeren, en den luft verliezen. Dies,

Opmaking. 2°° zijt voorfichticb en niet te haeftich. Want om de Teykenkonft te leeren

,

moetmen met kleyne fchreden beginnen , en van geen dingen affcheyden >

voor men't wel begrepen heeft. Als gy nu uwe Teykeningen opmaekt , die

door de netter fchetfingen alreets een gedaente hebben , zoo zie toe, dat

gy niet wederom buyten fpoorgeraekt, geeft de buitekanten haer eygene

zwiertjes , niet met een omtrek , die als een zwarten draet daerom loopt

,

maer wijs met een luchte hand ftuk voor (hik aen . De deelen, die voor ko-

men , vertoonen haer geheel , andere fchuilen deelsgewijs achter de
Omtrek. voorfte. Maer neem waer, dat gy niet teveel kleynicheyts en inhammen

aenwij ft j op dat de groote deelen haer (choonheyt behouden* 't En is ook
niet alcijts van noodende buytekant door een omtrek aen te wijzen-, want
fomtijts kunnen ook eenigeduwkens , wijt van elkander , dezelve veel

grootfer uitbeelden. Varrafms was , na 't getuigenis der geheele oudtheyt

,

alder-
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alderbeft in zijn omtrekken, enzy hielden dit voor d'opperfte volmaekt-

hey t

,

, daer een Konftenaer toe geraeken kan. En hoewel het geen Tdeyne

zaek en is , de lichaemen haere binnewerken behoorlijk aen te wijzen , zoo

meenden zy, dat'erveelehierinne tot den hoogften trap waeren geklom- »tBj |a a j

men : maer d'uiterfte bepaelingen der dingen in een gewiffe teykening te goedeom -

befluiten, hielden zy voor wat ongemeens, en achten 't alleen een werk trekken.

van een zeer gelukkige handt. Want den uiterften omtrek moet zich zeiven

zoo keurichlijk omvangen » enzoogeeftich in een aerdich omrondfel eyn-

digen , dat zy niet alleen fchijnt te btrklappen wat daer achter fchuilt , maer

meteenen ook tevertoonen wat daer binnen verborgen leyt. Schoon nu

Farrafius tn zijn binnewerkberifpt wiert, zoo heeft hy eenonfterflijkeeer

door zijne goede omtrekken verkregen. Zoo getuigt ook Petronius Arbiter

,

dathy, ziende de Schilderye van Apelles, die Monocbmenosgcnoemi wiert,

zoo ontroert wiert * dat hyze boven al 't geene menfchelijk was moft eeren,

om dat de buitenfte omtrekken der figueren zoo zuiverlijk nadewaerege-

daentens der lichaemen eyndigden , dat men naulijx machtich was » an-

ders te gelcoven , of men zach de levende Schilderye der geelten en zielen

zelve. Zoo groot is't belang van bevallijke en welgeplaetfte omtrekken

t'allen tijde geacht geweeft.

Maer men moet daerom niet verzuimen , al van begin afaen , de fchadu- Tweede Les,

wen waer te nemen , en de zelve al fchetfende baeren zwier te geven : want

daer door krijgt uw werk ftrax een verheevener gedaente ^ en het gros

wort'er te beeter door onderfcheyden»

De tweede Les «, dat men moet gewennen

De fchaduwen en dagen fonderkennen.

J» fchaduw kan een bruine [treek, niet fchaên *

Die nimmermeer in' t dagblicht mach beftaen.

Eenigebeginnen hare Teykeningen met omtrekken , andere op gegront pa-

pier, bootfende dezelve, eerze eenige omtrekken aenwijzen , met de groot-

fte lichten, andere met alles te gelijk in't geheel te dagen ente fchaduwen. Vlak te leg-

Maer "t zy gy met de fchaduwen begint of eindicht , gy zult ze by u zelfs in Sen :

mindereen meerdere gaen verdeden , en elke , na haer behoorlijke bruinte

,

opeen vlakke manier aenwij zen : want door het te veel verdnjven,en in een

fmelten zou al uw werk koper worden ; en ^y zoud zelfs het oordeel daer

afverliezen. Laet u geen kleyne kantigheden van een zachte fchaduwe ver-

veelen , noch dat een bruindere in 't midden derzelve van naby ietwes (toot

;

want de kracht zal te grooter zijn , als gy 't wat uit de hand itelt , en gy zult

gewoon worden deel tegens deel te vergelijken ; en eindelijk meer nuts uit

deeze wijze van doen rapen, als gy u oit zoud hebben durven inbeelden:

daergy anders > door het zoet verdwijnende gefutfeJ , gevaer loopt van
: D 5 geheel

De Schadu-

wen
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Van gelijken geheel te verdoolen : gelijk aen menieh edel geeft, dooreen genegentheit
de dagen. van hun ^^ deurgaens me£ diepen en ophoogen te verzoeten en bekrach-

tigen,gebleekenis. Dit zelve moetmen ook op gegronde papieten, in het

aenwijzen der dagen of lichten , gedachtich zijn. Zijt ook fpaerzaem met
al te fterke glanflèn, en laet den grond van 't papier zoo veel dienft doen

,

als't lijden kan: want het uiterfte licht fpaert men gemeenlijk, als een

plichtanker , voor den uiterften noot , als in dingen die blinken. Want men
moet zijn handeling nae den aert der dingen fomtijts veranderen.

Derde Les De derde Les is, nae den aert vant leven,

yder ding na Eenyder ding z.ijn eygenfehap te geven ,

zijn aert te jn
'

t handelen : men wen ücb geen manier*
delen *

Als die zich ftrekt tot aller dingen zwier.

Maer deze opmerkinge zal door geftadige oeffeninge rijp worden.

ZESDE HOOFT DEEL.

Van *verfcheyde wijden van teykenen 3 en ftoffen

daer toe noodich.

Waer °p ie
tÜÊÈfÏÈ ^

*^ Teykenen gefchiet op veelerley manieren , na den luft en
oude plegen g [||| k het behaeen des Teykenaers. De ftoffen, daer men op reykent,
te teykenen, «9 3feü - . ° .

' ....'..
zijn ook veelerley, en de ouden hebben al andere , als wynu
hebben,gebruikt. Pamflas Difcipelen teykenden , als gezeyt is

,

op tafelkens van Palm-of Busboom hout , men bereydeze ook van Beuken-

Cn Linden paneelen , welke met Was overgoten wierden , waer op men daji

met een Yzeren, Elpenbeenen, of Bosboomen griffie teykende. En deze

gewafte Teykentafels konde men menichmael gebruiken : want als de

Teykening de tafel onwaerdich was , zoo maekre men het Was maer
warm, zoo wiert de breddery vernieticht , en de Tafel weer zoo bequaem
alstevooren. En door dit middel zach men zoo veel onnutte teykeningen

niet, als'er nu op papieren omzwerven ; hoewei men ook tafereelkens

van Loot gebezicht heefr. Naderhant nam men baftenvan boomen, als

van Beuken, Ahorn , Effenen, en Olmen : te weten het dunne vlies , tuf-
Zjct tn-et

fcnen }iet hout en den baft , dat by de Latijnen liber genoemr wiert. Maer

niuslih 1

2" d'Egyptenaers vonden een foorte van Biezen , die men in dunne bladeren

cab.11. 12. van malkander kon fpouwen, en dit wiert papier genaemt, waer van het

onze,yan oud Lywaet (en dat van de Chinefen van zijde) gemaekt,noch den

naem
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naem behoudt. Andere gebruikten palmbladeren , gelijk Eneasby virgüïm

tegens de Kumaenfche Sjbille gedenkt

:

Jk^bidde alleen, betrouw uw vaers geen Pallembladt,

Op dat de j'nelle wint bet niet verftroje en vatt'. óB^I
Maer dat d'Egyptenaers in overoude tijden Schaepe-enGeytevellen, in

fleé van Biblen of papier, gebruikten, getuigt Herodoot , en dat te zijnen
Hero^oot in

tijde noch veele Barbaren haer daer inne navolgden. Wy ook gebruiken Terpjïchan.

witte pergamenten , voorts witte en blaeuwe papieren , of gegronde , 't zy

dan blaeuwachtich , afchgraeuw, geel, ros , groen , en ook vleesverwich

:

met een fpons , gedoopt in W3ter met wat inkt , roet, ofzoodanige verwe pen piHfecI

gemengt, als men begeert. De ftoften , daer men meede teykent , zijn en Inkt.

ook veelerley , a!s de Schrijfpen uit Zwanefchacht,ofGanze-pennen , of

wel uit een droog riet gefneeden , zeer bequaem om met inkt , die een

weinich met geftooten ofgekhrapt root krijt , of fchoorfteenroet gebroo- Schctswii»

ken is, uw eerfte gedachten op 't papier te fchetfen, en de fchaduwen tegebreikca

met een pinfeel, en 't zelve vocht met water, aen tezabberen j om zoo

een gros van 't geheel , dat gy voorneemt , in't ruw te zien. fcn zeker deeze

wijze van met pen en pinfeel te teykenen, is ook allerbequaemft om een Ookbe-
meefterlijk werk in zijn volle kracht te voleinden. Dewijl men'er ook , quaem tot

als't pas geeft , met rood krijt en krvons in kan fpeelcn , als of men byna met een geheelt

verwen fchilderde. Maer men moet zich wachten van al te ftij ve geregelde °[
t
^y""rcn

trekken, die men arfeeringen noemt: want behal ven dat zy nergens toe dien-

ftig zijn, zoo doen zy door haere langwijlicheit den aendacht fluimeren.Laet

uwe penftreeken los en onbedwongen alleen der dingen zwier en de fchadu-
j. L

wen uitbeelden. Deeze wijze is ook allerbequaemft om Lantfchappen na't fcharpen.'

leven te teykenen , dewijl de Pen te t loof en bladeren, en gebrooke gron-

den, en iteenwerk allerbequaemit is ; en de Pinfeel tot het aenveegen

yan een eenparige fchaduwe. Maer tot het teykenen van tronien , handen ,

of geheele naekten na't leeven , moogt gy gefmijdich root krijt op wit pa- -
kr j.e

pier gebruiken. Gy moet u aen een redelijk dikke ofniet te dunne Pen ge- m eeniae

wennen , die gy genoegfaem voor uit fteekende in't fchaduwen flijpen zult * dingen na't

om , daer 't van nooden is , een fcharper toets te geeven» Het zwart krijt
Jeven te teyw

heeft het zelve gebruik , maer noch meer op blaeuwe of gegronde papieren, zvln hi\t
maer hier nevens heeft men Wit krijt of gedroogde Pijpaerde van nooden , wit krijt*,

om de dagen, die lichter als den grond uwes papiers zijn , optehoogen»
Gy zijt voorzichtichjindienge den grond tuflehen deeze beyde kryonswet

laet deurfpeelen , daer men zich ook met allen yver toe moer gewennen j.

maer gy zijt dwaes,indien 't tot nadeel van uw werk gefchiet ; want ik wil dat

gy zelf uwe fchaduwen, indienze te hart zijn, desnootsmet wit krijt ver-

zacht» en de fterke lichten met een bgfmeurde vinger te niet doet, Cf
moet
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moet dtewaerheit in uw werk brengen, al zoud gy alles met vinger en duim
overhoop haelen, en hier toe zijn de Kryons van veel foorten van koleuren

zeer dienftich-, deeze worden van Pijpaerde, een weynichGomwater,
en met zoodanige enkelde of vermengde verwen, als gy begeert , ge-

kneet, platgedrukt, en noch week, in vierkante lange pennen gefnee-

den, engedroogt. Ofmen neemt zoodanige verwen alsmen wil, en ver»4

mengtze met verdurven Lijm, of Gom. Ik laet de liefhebbers de vryheit*

van haeren luft te volgen , die tot zuivere en nette kleynicheden geneegen

zijn, laet haer vry op 't fpierwit Perkament, of met Potloot, ofandere

fijne pennekens aerdicheden uitvoeren. Maergy,ó Schilderjeugt ! die moed
in't hart draegt , plak vry grijswitte vellen papier aen een , of gemeen pa-

pier , en ftrijk'er een grond over , leg dan welbeproefde lange pennen Bus-

kool een uur of twee in Lijnoly, en ftrax afgedroogt , zooteykenuwe
naekten of ftokbeelden leevensgr©ot na't leeven ; zoo zal het oordeel in

uw oog , en de ftouticheit in uwe hand aengroeyen , en deeze teykeningen

zullen ook niet licht aflluiven. Maer vreeft gy dat uwejeykeningen, met
zwart en wit , of ander Kryon gemaekt , mochten afflijten , zoo berey een

vierkanten bak met water, doet daer in half Arabyfche Gom, en Gom
Dragant, zoo veel tot'er vette ftarretjes op't water drijven, hier zult gy
uwe teykeningen deurhalen, doch zoo, dat het Kryon door'tinfteeken

niet affpoele.

Zoo dra uw hant en oog begint te wennen

Tot Kool en Krijt , Pinfeelen ofte Pennen ,

Zoo treeftout toe, de levende natuer

t' Ontwerpen : wantfcboon uw dien arbeyd zuer

En laftkh valt , 'f en moet u niet verdrieten

,

Gy zult na't zuer de zoeticheitgenieten.

Natuer is't wit , waer na menfchiet en mikt ,

De Leytftar , daer men recht zijn koen na fchikt.

In't leven zijn des Schilders rechte boeken ,

Waer in den Text der waerheit is te zoeken.

Natuer volgunft en aerdichedenffeelt,

't Zyge op papier eenpoezel wichjen teelt ,

OfMan ofVrouw , gediert, ofBvfch, ofBergen ,

Ofwat dengeeft des Schilders is ie vergen ,

Verkorting, en verbuiging* vlakte engrondt,

Dientfmam zmdet arbeidt ojt yerjlom.

ZEVENDE
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ZEVENDE HOOFTDEEL.
Hoe de zichtbaere Natuer zich bepaelt vertoont.

Aer op dat wy niet te vergeefs aenSmoritfjpaerdenftaert, als

gezeytis, trekken', zoomoeten wy dit ons overal tegenwoor-

dige meefterwerck de natuer ontleden , en zullen by trappen

gaende , zonder ons veel aen de redenkavelige regels te bin-

den, alleen de byzonderheden onderfcheydelijck verhandelen. In deze na-

fpeuring van de natuer , hebben wy alleen haer zichtbaer deel aen te mer-

ken , want alles wat'er in de natuerjzichtbaer is , moet de Schilder- en Tey-
kenkonft ten onderwerp verftrekken.

Zoo komen ons dan ftrax de gedaentens der dingen, met haere verwen

in'toog, waer van wy de eerfte zullen noemen vormen, ofgeftalten, of

met ons gewoon konftwoordt, deTtykeninge. Van de verwe zullen wy in

Terpfobore onder ons konftwoort kgkreeren (preken , in Melpomene van licht
'

c Zichtbaer

en fchaduwe, en in Calliope van de houdinge : doch zoo, dewijl deeene Datuur heeft

niet van d'andere afgefcheyden kan worden, en de vorm, zonder verwe Teykcoing

,

niet te zien is , noch geen verwe zonder vorm in de natuer zich openbaert

»

dat deze famen een zelve zaek begrijpen , daer van wy de byzondere

eygenfchappen onderzoeken , om die door de Schilderkonft te leeren

nabootfen.

De byzondere eygenfchappen aller dingen vertoonen zich dan eerft aen

ons in haere vormen en gedaentens: niet zoo alsze van de natuerkundigen

befchreven worden , maer zoo alsze alleen , gelijk de fchael om het ey »

de uitwendige geftaltens bepalen , en de lichaemen , die zy begrijpen , als

door een buytenfte , van andere dingen affcheyden : gelijk als de wijn , in

eenfleflebefloten, de gedaente des bokaels aenneemt , zoo wort de vorm
van de fieffe het voorwerp van't geene een Schilder befpiegelt, enzooda-

nich begrijpt hy alle natuerlijke dingen, enyderin'tbyzonder. De bepa-

lingen der dingen beftaen in lengte, enbreete, hoochte en diepte, holte

en bult , recht en kromte , fchuinte en fcheefte , en op zoo veelerley ma-

nieren , als uit linien en punten kunnen getrokken worden ; en eenigerhan-

de vorm uitmaken. Door linien dan moetmen de natuerlijke dingen leeren

op't papier brengen , zoo alszeons toefchijnen. Hierkomt nu de Zichtkunft

in haer kracht : want het ooge en bevat de dingen niet geheel noch tefrens , Dat is irirer-

maer alleen die zijden, die t'onswaert gekeert zijn, en zich eyndigenin fte bepaling.

bepalingen van omtrekken , gemaeckt door de zichteynden van de ftraelen,

E die
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die uit ons' oogen afgaen. Als by voorbeelt , een ronde kloot ofkogel ver-

toont een ronde kring, en een eenigen Orizont of zichteind , hoewel wy
met hand en veritandt een oneyndich getal begrijpen: welke ronden om-
trek noch (chaers de helft naer ons oogen toe bevangt ; voornamentlijk,

als zy wat groot, ofzeer naby is. Een yegelijk weet zeer wel, datwyin

zee zijnde, we! den Orizont , maer niet de helft des werelts zien , gelijk
Hier toeeen wv aen £ n of Maen kunnen, en ook zouden wy denzelven Orizontcirkel

zich zien uitfpreiden, indien wy ons in de lucht konden om hooch bege-

ven. Daeromme behöortmen een bequame afltant te beraemen, om na eifch

Bpquameaf der voorvallen te gebiuyken. Eerrtelijk hebben wy aen te merken , datwy
a" met onze oogen rondom ons zien , en desweegen geen rechte linie kan ge-

togen worden, dieopalleplaetfen onze oo^en eevennais j maer wel een

kromme, als den oorrek van een kring, waer van het middelpunt in ons

oog is : gelijk gy zien kunt voor een gebouw of Kerk ftaende , dat niet

alleen beyde de einden dermueren, maer ook de Torens van ons afloopen,

vei korten en verfchieten. Hoe dwaeflijk waer't,dit aldus afte beelden » ten

waeruweik, ook vanzeer naby gezien wordende, 't zelve nootzakelijk

vereifchte. Maer indien gy'tzy Kerk of Toren wilt teykenen, zoo zult

gy niet eer ftil houden van te rug te treeden, voor dat gy het ganfche ge-

bouw met een opfïach der oogen kunt begrijpen : en gy moogt niet eer be-

ginnen, voor dat gy eerft het geenegy nateykenen wilt, met uw paneel

of papier, 't zelve in de hand houdende, kunt bedekken. En dit moet gy
altijtsvoor een regel houden, fchoon gy een levende figuer, ftokbeelt,

ofwat het ook zijn mach, voorneemt; anders zult gy licht in wangeftalt

vervallen , zonder te weeten waer uit die fpruit. Gy zult ook uw teykening

ten minften een elleboog lengte wijt van uw oog houden, om de zelve van

gelijken geheel in't oog te kunnen bevatten. Maerindiengymaereenich

deel, 't zy een trony of hand nateykent , zoo zal d'afftant zoo naeuw niet

luilleren , echter kanze na befcheidenheit genomen , niet lichtelijk te

verre zijn. Dezen regel, fchoon meer verkiezing als wet, is alleen ten

aenzien vanbyzondere dingen, als tot Teykeningen en Schilderyen, die

op alle plaetfen mogen verzet, verhangen en verdragen word* n » en om
de gebreeken te vermijden : want hier in wort dik wils gemitt , dat de beel-

den het hooft na boven , en de voeten na onder verkorten : degeplaveide

vloeren breeder als lang, de pilaren zoo rond als een ey, en de vierkanten

fcheefhoekich worden ^
ja dat de Piramiden en andere fteenenfehijnente

hellen. Maer dit dient alleen tot waerfchuwing , want de rechte afftant

wortnaallerley aertvanwerkinde Deurzichtkundegeleert ; *tzal hierge-

noegzijn, dacmen den afitant niet lichtelijk minder neem > als de hoogte

of breette van 't werk.

ACHT-
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ACHTSTE HOOFTDEEL.
Nutticheit van veelmet opmerken te te)'kenen.

kh aldus gezet hebbende, zoo moetmen nae een gewoonte

trachten van altijdt met opletting te teykenen , en ditzoobey Gewoonte
veren, datmen't als voor een dootzonde keure, dad in oytte van oplet-

verflaeuwen : want eens verflaeuwt hebbende, zoo kan 't meer- tlDg«

maels gebeuren ; maer die deze verflaeuwtng ais een verfcheurend wilt beeil

ontwijkt, zal in de wakkerheid van zijne opIettingegel>ad;ch toeneemen.

Tluiarchuszeyt ergens, opdevraege, Waerom de Vaerden , welke , ten tijde

als zy noch veulens waren, door de Wolf vervolgt z,ijn geweeft , veelfnelder zijn

alsauderet dat zulx zijn kan, door dien de fchnk hun inde jonkheyt de ge-

wrichten verfterkt , de zenuwen gerekt , en al die deelen,die tot het loopen

dienen, bequaem heeft gemaekt , waerdoorze dan al hier leven anderein

fnelheyt overtreffen. Wy zeggen hierook,dat de verflaeuwing t'n het oplet-

ten een woedende wolfis, en dat die geene , dieze in zijn jonkheyt door

wakkerheyt ontloopt , alle andere zalvoorby ftreeven. De gewoonte van

opletten maekt het oordeel zeeker, en leent aen het oog een gewiffe maet-

ftok. En zeeker het ooge vereyfcht wel een naeukeurige gewisheyt , eer

men 'er het oordeel, daerP.Hoo/Hn zijn vonnis van Parisvan zingt, aen

vertrouwen mach:

ÏVaerflat ofrond voegt , bruin ofbleekjfblos moet leggen,

Staet aen de kennisvan 'tgezicht •> het oog moet neggen

Wat lang ofkort is > eng ofwijt, wat hart of'zacht.

Doch waer het oog feilt , ftaet den maetftok in uw macht.

Zoo zal het oog met 'er tijdt een pafTer verftrekken. Want ik bevinde dat

de regels en gronden der konft , een vernuftich liefhebber voorgefchreven >

hem wel verftandich maken, om van dezelve tefpreeken; maer dat hy

door ongewoonte van doen, groote misflagen begaet , en door een on-

geleerder, die door groote oeffening den pafTer in'coog verkregen heeft, _

overtroffen word. De gewooite van opmerken zal het oog en de hand [J^ oS^
eens jongen leerlings zeer grooten dienft doen. Die zich vlijtich aenwent krijgen,

met goede opletting veel na 't leven te teikenen , zal menichmael een

groot meefter befchamen } en de natuerlijke eygenfehappen der dingen na-

der komen, dan zijn veritand , noch in langen tijd daer nae , zal kunnen be-

grijpen. Zoo zal't dan zeer nut, en teohoogften noodichzijn, al vroeg

veelna'tlevente teykenen. En alift dat'erjuiit altijts geenfchoolen van

naektzitting voorhanden zijn, zoo zal't aen geen ftof ontbreeken. Want
byna ieder deel der Natuer is becjuaem genoeg om deeze opletting te voe-

£ 2, den,
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den, ende fcherptedes oogste wetten. Zygaenwaerlijckweldapperop

krukken, die geftadich den Maetftok en Pafler van nooden hebben, daer

het ooge, door oeffening gefterkt , zelfeen Paffer verftrekr. Maer vuige

traegheit fchrikt veelen afvan dit wilt te bejagen , dat niet te verkrijgen is

,

N , dan door een geduenge oeffening , gefterkt door een vierige hoop , om'

lijk maer eens de vrucht van dien loflijken arbeit te genieten , en eere te behaelen ,
-

moeiclijk. die zelfs groote Meeflers eenichzins hebben moeten ontbeeren. Want als

den roemruchtigen Titiaen tot Romen in't Belvideer gekomen was, ver-

toonde hy aen Michel Agnolo een naekte Dana'é van zijn konft , welke Agnolo

Oordeel van tegens Vafary , dieze met hem gezien hadde , ten aenzien van 't koloreeren
Agnolo over en fchilderen zeer prees ; maer hy zeyde , dat het fchade was , dat de
Titiaeo.

Veneetfche Schilders, in hun begin, niet wel en leerden teykenen : want,

vervolgde hy, zoo dezen man zoo wel door de Teykenkonit geholpenwa-

re , als hy in 't navolgen der Natuer met de verwen is , zijn werk zoude

onverbeterlijk zijn. Wy willen ons tot geen rechter over 't gefchil tuflchen

deze twee lichten opwerpen; want haere weegen en inzichten zijn zeer

verfcheyden geweeft. Deeze oordeelden dat de Teykenkonit zich alleen

ontrent het fchoone, maer d' andere, datze zich ontrent alles, wat de

natuer voortbrengt, beezich hielt. En dezen wechzalde jeugt vooreerft

alderdienftichft zijn , datmenzJchgewenne de dingen, eeven alsae^n, naete

bootfen, om met der tijdt, tot de kennis der dingen geraekt zijnde, de

fchoonfte met oordeel te verkiezen. Maer laet u, ó fchilderjeugt, niet vroeg

te veel voorftaen , noch en beelt u niet in , dat gy de Teykenkonit valt

hebt , wanneerge een aerdich tronitje of bootsje kont op 't papier brengen.

Klto zal ons , wat'er oneindelijke velden in de Teykenkonft te doorwande-

len zijn , melden , Irato haereh trant volgen , en Thaiie van 't ordineeren

fpreeken. De Teykenkonft is de waere tuchtmeeftres onzer konft , en wie

van haere leeringen niet deurweekt is , raekt lichtelijk in 't wilde.

H; laet de tucht der kgnjl , vervalt , en moet verwilderen ,

De Tevken- Die noe& ^e TejKenksnfi vcrUet , en valt aen 'tfchilderen.

konft is onze Die *tTeykenen verlaet,verlieft ook wel licht zij n deel van deTeykenkonft.
Tuchtmee- Meeft alle voorname meefters hebben al haer leeven lang onophoudelijk ge-
ftres.

teykent. Maer dat van fommige gedreven wort , datmen , feftien , achtien,

ja twintich jaeren behoorde te teykenen , zonder tot het pinfeel en de ver-

wen te komen, is een uitfporige dwaesheyt. Want het ichilderen zal aen

het teykenen geen hinder doen , maer veel eer den geeft des Teykenaers
verquikken. V. y zijn bynae een toon te hoog geraekt , daerom laet ons tot

beftiering der opletting eerftelijk zien , waer op wy te letten hebben • maer
dit paft Poljmnia , en loopteen graed te verr' voor Euterpe, die de naer-

ftige jonkheyc nu met gedenkprijzen nae de tweedefchooleftuert.

P O-
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Inhoudt.

yjTmerkm aengegroeit , 't onthoudt derjeugt ontwaekt \

Begint Polymnia , gcjpitft op Redeneeren >

*De Menfchkunde eerft 't ontleen , van top tot teen te leeren

T>e krooftzweem > en haer werk, in tronyen en naekt >

En haer beduidenis : defpieren aen te wijzen

,

En haer beroerlijkheen , zoo veel de konft betreft.

Zy toont de maetfihik , die zy tot den Hemelheft 3

En zelfgebreken , die men hoorde te misprijzen.

Het menfchbeelt is
y

t voornaemft , daer onze konftop bouwt>
*Dat dan defchilderjeugt haer leffen wel onthouwt.

Op de Print.

Hier heeft de Konftgodin meer aendacht in haer mijnen *

Saturnus ernft beftiert haer tong in 't overreèn

:

Haer leerelingen zijn vaft bezich in 't ontleen y
In'tmeeten, paften, endedeelenaftelijnen:

Omgrondic.h te verftaen , wat tot een menfch behoort,

Zypoogen zelfdengeeft der innerlijke driften

1)oor 't uiterlijkgezicht te kennen : en tefchiften

,

Hetgeen te laken is , van 'tgeen het oog bekoort.

Zvfronffen 't voorhooft , ofze eenTalias wilden teelen :

T>aerom heeft dees Godin een Hooftpronk vanjuweelen.

ïn-
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INLEIDING.

U zal ons Votymnia demenfchkunde Ieeren, en van de Krooft-

kunde beginnende met haren maetftok voort ganfche lichamen

afmeeten , en ontdekken wat fpieren de leden beroeren, Zy zal

ons de welfchapenheit en goede geftaltenis aenprijzen j en ver-

tellen hoe veel arbeyts men placht te befteeden , om tot kennis van de ware
volmaektheyt te geraken. Deze Godin, die over 't geheugen geftelt is,

endiemenaltijtsalsleerendeuitbeelt, zal de j; ugt belt onderrecht doen
van de dingen, die men zeeker behoort teweeten, en nimmer te vergee-

ten. Maerachofzy, die meeftreffe van de wel 'prekentheyt is, mijn itijl

begunftichde , en dit boek haren naem waerdich uiaekte.

EERSTE HOOFTDEEL.
Van degelijkheyt en ongelijkheyt der zweeming.

Es menfchen aengezicht wort met recht gehouden voor het Edel-

Ite en Schoonfte van den menfch , die het alderkonitichfte werk-

ftukis, van al wat hier beneden gezien wort. Nu zoois"teen

wondere geheimenis in de natuer, dat zoo veel duizenden van

menfchen al verfcheyden van wezen zijn : en dat'er zoo zelden twee gezien

worden, die den anderen in alles gelijk zijn. Dierze nochtans, van een-

derlev aert en gedaente zijnde , een gemeene gelijkvormicheit met maikan-

deren hebben. Nochtans is 't door ervarentheyt grooter wonder geacht,

datmen , in zoo veel verfcheydenheyts , twee gevonden heeft , die elkan-

der in alles geleeken. Het Iuft my nochtnns eenige op te tellen, diebyver-

fcheydefchrijverszijnaengeteykent. Daer was, toen de Koninginne van
Voorbeelden Syrien Antiochus haren man vermoort hadde , eenen Artemie , die den dooden

die dkafdcr Ko»»ng zoodanich geleek, dat hy, op 't verzoek van de Koningin, in des

pekken. Konin^s bedde leggende , en zich krank veynzende , al de Vorüen des Rijx

,

diehemquamen bezoeken, bedroog: want hy maekte zijn Teitament,

als ofhy Koning was , en (telde zoodanigen naevolger in 't Rijk , als hy met
de Koninginne was verfproken • 't v\ elk ook achtervolgt wiert , zonder dat

men 't bedroch merkte.

Men vertelt cok van d' Aflirifche Koninginne Semiramis, dat zy haer

zoon Nhms in wezen en manieren uitnemende gelijk was ; en datzy, nae

haer mans doot , een mannelijk kleet aennemende, den perfoonhaers

zoons

De wezens

der men-
icbeti zijn

elkander on

gelijk.
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zoons zoodanich fpeelde , dat zy het Rijk behielty en onder den naem van

Jslinus groote daden deed, en veertich jaeren regeerde, Ikzwygevande
tweelingen Servilij , daer Cicero van verhaelt , en van de Plautijnfche Meneck-

my , die moeder noch voetiter onderkheyden kon. En van de zieke twee-

lingen by Quinuliaen'. Maer dat aenmerklijkeris, ten tijde van Pompetus,

zeytmen, warender binnen Rome twee mannen, Btblie en Pubhcie , die

hem allebey zoo wel geleeken , dat , als zy gelijk gekleet hadden geweeft

,

men getwijfelt zouw hebben, wie Pompeius was. Dergelijk een overeen-

komft was 'er ook tuiTchen zijn vader Strabo ; en een kok tot Romen, gehe-

ten Menogenes,oeweeü ; z< o dat het volk den kok Strabo , en Strabo Me-
ttogenes noemde. Ook verkocht men tot Romen twee Haven , d' éene een

Duits, en d' ander een Aziaen , doch vaneenen ouder, maer zoo gelijk ,

dat al de werelt verwondert was haer te zien , te meer om haeren

zoo wijt vericheyden landaert. Het gebeurde ook, ten tijde van Auguftus,

dat'ertor Romeneen jongeling woonde, den Keyzer zoo zeer gelijk , dat

niemanteenichonderichtyc kon befpeuren. Maer hieruit volgde een gee-

ftigenrrek: want Oftavianus dit vernomen hebbende, deede hem ontbie-

den, en befpeurende dat eenieder degelijkheyt enzweemende overeen-

komt te meer bsvont waerachtich te zijn, zoozeyde hyuit boerterye tot

denjongman; Zeg my, broeder, quam uw moeder, jong zijnde, niet

fomtijts binnen Romen ? Neen, antwoorde den jongeling, merkende

Waer den Keyzer heen wilde, maer mijn Vader is 'er menichwerven ge-

weeft:. Zeker 't was goet, dat hy den bedaerden Augufius voorhad, die

hem deze fcheut als een quinkfiath wel afnam.

Ik heb ook tot Londen gezien zeker Edelman te paert deur de Stadt rij-

den, die van menigen in't voorby pafieeren feeüelijk gegroet wiert , en eyn- D/e m'ètr

delijk van veel gemeen volk nagevolgt, zoo dat hy van befchaemtheyt
^'Hr van

f
e~

naeulijks wift waer zich ieber.
;
en j om dat yder zeyde, dat hy Koning^ '

l\*

r

i . i i \n j i- r. i
& Petrus MeJ-

Karei den tweeden op en top geleek, Maer wy zouden op dit propooit te lang naSj
-m r,,n

blijven, ikzaPtinet eenlaetfte Itaeltje, uic K. Vermander> eneenigean vtrfchüde

dere, die ik niet voorby kan, btlluiten, Frans en Gilles , zoonen vanden Lfpn. En

ouden Moftaeri van huift, tweelingen, waren malkander zoo zeer gelijk, Goulartin

dat hunne ouders zelf hen niet en konden onderkennen. Hy voegt'er tot een V^ \®?a
er~

i i i i • • ij i i i i i -M lifketitto-
merkteyken of nader getuigenis, noch deze klucht by: dat G*//e;opeen rienmies
tijdt zijn Vaders werk ging bezien, ulzoohy een Schilder,en zoo 't fcmjnt 9 r /fv. Eniïs

van de hand was, en, 't zy door yver of anders, ging zitten op den fioel , Raetsheer

daer zijn Vaders palet met verwen op lagh, en maekte 't zoo , dat den Va- Heemsk?rk

der, wedergekeert zijnde en zijn verwen zoo door een gedrukt ziende , zijn
m
.j$V! f\

a"

zoon Jr^wiboven riep, die was onbelmet, en had et niet gedaen, toen &#
liet hy Gilles roepen > diebeaaxt zijnde, nochtans goeden raed vond; zy Tweelingen»
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gen elk een byzonder mutsken , waer door zy in 't gemeen onderfcheiden

wierden, G/üi* gafdan aen Fr4»i zijn mutsken, die daer meede, als in den

parfoon van düis, voor den vader verfchijnende, ook zuiver gefchout

wiert, en zy beydevan ftraffe vry. De Raetsheer H^wii^y^verhaelt in

zijnBatavifcheArkadie, van twee zoo gelijke zufters. En Goulart, in zijn

wonderlijke Hiftorien onzes tijdts , van diergelijke overeenkomft van wee-
zen in broeders , in zufters, en ook in vreemde. Maer deeze dingen vallen

zeer zelden voor , en als 't al gebeurt , zoo zalmen onderfcheyts genoech

befpeuren, wanneermen die zoo zeer gelijke perfoonen nevens malkander

ziet.

Men heeft in ouden tijden de beeiteniflen van AmfinomtuenAnapus, twee

Twee-Zoo- jongelingen gebroeders , die hare ouders uit de uitbortelende vlammen van
nen, die hare Etnaophare fchouderen gebergt hadden, d'eene den Vader, end'ander
ouders, en el- de Moeder op den rugh dragende , van Koper gezien, waer in niet alleen

leeken.^

C~ nare broederlijke bloetverwantfchap was aen te merken , maer ook het

Krooft van hare ouders- want hy, die den Vader droeg, fcheen gehee-

lijk na hem te zweemen , en den anderen was de Moeder wonderlijk gelijk.

Het aengezicht des menfchen heeft niet meer , gelijk Plinius zegt , als tien,

ofdaer ontrent, byzondere deelen, daer de gelijkheitofongelijkheitinbe-

ftaet: als het voorhooft , de oogen, die hoewel twee meeft gelijk zijn

,

Deelenvan hoewe| jk'er yerfcheyde gezien hebbe, die een blaeuw, en een bruin oog

aeageiichr. hadden , de oogleên , de winkbraeuwen , de neus , de mond , opper-erj

onderlip, de kin, en de wangen.

TWEEDE HOOFTDEEL.

Zy onder-

fcheid de

laodaerc,

Geflacht.

Van de Kroojlkmde.

E Krooflkunde nu is een kennis van uit de byzonderheden, die in

de aengezichten of tronien der menfchen befpeurt worden , haer

andaert , geflacht , geeft en neyging des gemoets te verklaren ;

ja dat noch verder gaet , en van veelen gelooft word , het geluk

ofongeluk, dat iemant over 't hooft hangt, te kunnen voorfpellen. Zeer

lichtelijk kentmen gemeenlijk een Italiaen uiteenDuitfch, een Engels-

man uit een Hollander, en een Franfois uireenSpanjaert, ja metnaeuwer

opletting kentmen by na de burg ers van nabygeleege fteeden uit malkander.

Wegens 't geflacht zoo zietmen dat alle kinderen iets van haer ouders Krooft

voeren: daer dan in deeze het vaderlijke, en in geene het moederlijke

meeft
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rneeft uitzweemt. De Jooden kent men gemeenlijk uit een byzondere zwee-
ming 5 en den Deurluchtichften ftara van Ooftenrijk aen d'uitfteekende on-
derlip. De oude Schilder Philochares t twee perfoonen in een ftuk gefchü-

dert hebbende, deed een yder oordeelen, dat het Vader en Zoon was ;

wantfchoond'eeneoud, end' andere jong fcheen, zoo had hy het krooft

en de zweeming , in deeze zoo zeer verfchillende aengezichten , zoo wel
waergenomen , dat het yder een merkte.

Watdehoogheytdesgeeftsaengaet, hierin vind ik een eindeloos veld Gce&
van innerlijke befchouwingen , en duiftere ramingen ; want wie zouwze
zoeken in een gebulten£&0p«j, ofgekromden Quevcdo ? Nochtans noemt-
men het aengezichteen fpiegel des geefts , en zijne grootheit moetmen in

de weezentlijkheit kennen, hn aldus moet een vernuftich Schilder, wan-
neer hy eenige Hiftorie voorheeft, met een Poëtifche uitvinding, de

geeft des perioons , dien hy wil verbeelden , in het wezen brengen , en

hem iets geeven, daer hy aen te kennen zy: Als ontzachlijkheit aen Ag<t-

memnon-, lifticheit aen V lijfes , onvertzaegtheit aen Ajax, koenheit aen

Diomedes , en toornicheit aen Achiües. Den manken fpitskop Tberfues , moet-

men ookdomheyten blooheitin'taengezicht fchilderen. Maerom deeze

gebaeren des gemoets aen te wijzen , en hare eygenfchappen te onderfchey-

den , zoo wijs ik de konftoeffenaers tot de geene , die van de Krooftkunde

gefchreven hebben ; doch voornamentlijk tot haere eygene bedenkingen»

Want wie zal, wanneer hyeen menfch ziet, wiens aengezicht breet en

lang is, als op een berd geplakt , en neus en wangen eeven hoog zijn , den

zelven geen Oskop noemen ? ofzoozijnoogenvaekerichftaen, hem geen

Eezelskop heeten ? ten waer datmen 'er eenige norsheit in fpeurdej want

dan zouw men hem eer voor een bufïelskop keuren. In een kalfachtige

trony zie ik een botterik: ineen Aepachtige een poetfemaker , en in een

fchaepachtige , een Schaepshooft. De natuer heeft aen yder Dier een zwee-

ming naden aêrtvan zijne neiging gegeven. Zoo voert den hond vriend-

fchapentrouwinzijnoogleen, indien hy door geen wolvenaert verbaftert

is. hetpaertfchijntdenhoogmoetten oogenuit, wanneer het wel deur-

havert d' aerde kratft. Het zwijn is onbeleeft van oog en fnuit. En uit het

gezicht des leeuws kentmen zijn onverbidlijke gramfchap. Ontveynsde

quaetwillicheitfpeeltin den beer: en naezoo veel dierifche byzonderhe-

den zijn d' Edele trekken des menfchlijken aengezichtsofmeerofmin hel-

lende. Zoo dat Faracelfus wel zouw fchijnen gelijk te hebben , als hy zeyt

,

dat'ren Honde-menfchen, Katte-menfehen, Wolve-menfchen, Leeu-

we- menfehen , en van allerley aert van diere-menfehen vindt. Maer deze

verfchillentheit wort men allermeeft gewaer in de beweegingen des ge-

moets: want dan worden de ttonien zoo veelmeer die dieren gelijk, daer

F zy
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zy naer aerdcn, hoe de bewegende oorzaekdit of geen dier meer betreft.

Maerhier van in de tweede waerneeming, noopendede Hiftorieby onze

Klio.

Datrnen uit het weezen eens menfchen iets van zijn toekomende geluk

ofongeluk zoude kunnen voorzeggen , is een oud gevoelen ; en wort van

den letterkonftigen Apiort getuigt , dat Apeües tronyen , diehy na'tleeven

deede, zoo wel geleeken , dat zeeker Kroodkundigerdaer uitkonde ra-

men der gekonterfeyte luiden voorleeden en toekomende gefchiedenif-

fen, haerleeven en Iterven, en dit zoude waer bevonden geweeft zijn.

Immers men heeft my willen wijsmaken, dat als Koning JuirW d' eerde

,

van Engeland, zijn konterfeytfel , deur van Djf'j^gedaen, aen den Ridder

Bernijn zond , om het zelve in marber te maken , de Krooltkundige in Ita-

lien des Konings geweldige dood wel dip zouden voorzeyt hebben , en dat

alleen uit de welgelijkende Schildery.

Wy zullen , eer wy verder gaen , eenige waernemingen der ouden , wee-

gens deKroodkunde, hier byvoegen. Niet om datwy verdaen datze al-

tijts zeker gaen, maer alleen om den Schildergeeft op te wekken, om
door 't volgen van deeze of dergelijke uitvindingen, zijn voorzichticheit

te betoonen.De trekken en rimpelingen des voorhoofts beteykenen ylhoof-

dicheit in een zieke, zeytHippocrates. Vleyzigeen uitpuilende fpieren aen

den flaep des hoofts, zijn , na Scaligers meeninge , whTe teykenen yan on-

verdand , onwetenheyt en afkeerichey t van konften j maer Ariftoteles zeyt

,

datze ontemlijke gramfchap beduiden. Hy zeyt ook dat pinkoogers bloode

enbevreedzijn. 't Verblaeuwen der oogenis denkranken een wis teyken

van derven. Maer dit, als ook boven wegens d' ylhoofdicheit , behoort

tot de lydingen. 'tGeftadich beweegender oogen, fchrijft Ariftoteles den

wieeden, grammen, en roofachtigen toe. De geene, die platte dikke

en vleesachtige neusgaten , gelijk d'ofTen, hebben, zijn geedeloos,

traeg , bloo , leuy , en logenachtich. Die een ronde dikke neus , met
kleine neusgaten , of als een verken heeft, is plomp. Diegroote welge-

fchikte neuzen hebben , rond en boteyndich , met middelmauch opgefper-

de neusgaten, zijngrootmoedich. Ook zijn dunne lippen, zacht en flap

,

dat de bovende d' onderde overdekke , na 't gevoelen van Arifteteks , tey-

kenen van grootmoedicheit. Maer dunne harde lippen, ter zijden aen de

hondstandenwatopgeheft, cf ingetrokken , beteykenen onedel heyt, en
van fnoode of veracht e werken niet afkeerich te zijn. Maer dikke lippen,

waer van de bovepfte over d* onderde hangt en gaept , tuigt gekheit en
grofheit des verltants. Een lange en fcherpe tong melt wreetheyt en qiiaet-

aerdicheyt.

Een dikken vleyzigen hals > zeyt Statiger > beduit geen groot verdane.

Een
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Een aderachtigen hals dartelheyt ; eenbreeden; betrouwen, een rond ge-

draeiden , oprechticheit ; een langen , wantrouwen -

3 een onbeweeglij-

ken, hartnekkicheyt , liü en verraet : een flimmen, op bedroch pein-

zende -

y een vooroverduikenden , giericheit, flofficheit, ofdwaesheit. Becnea.

Diens beenen overmaten dik en vleezich zijn, buitens beens , meteeni-

ge uitpuüingen , is, na ArifioteUs zeggen, door zijn onbefchaemtheit by

yder gehaet en gefchroomt.

Het luft myncch, eer ikdeeze ftoffe verlaet, de geheele afbeelding „
T

vanKeyzer Julianus > deKriitverzaker, hierintelafTen, zoo als hem Gre-.iianus.

goriusNaz,ianz.enusbdchn]tt. Ik en kon in dien geheelen menfch, zeyt hy, Hijl:Ecc\ef.

niet goets zien: Want den hals was hem ganfch onbeweeglijk. Defchou- Tripartita.

deren vertoonden alle opgeblaezentheyt. Zijn oogen ftonden wilt, en"^*7*

vloogen gins en hei waerts , met een wreet opzicht. Zijn voeten waren

nimmer ftil. Zijnen neus ftandt , alsom tefmaeden. Zijn mondt was vol

fchimp enfpot. Hy was zeer ongemaniert in 't lachen, en fchaterde luit

uit. Immers hy deed zich zoodanjgvoor , zelftoen hy noch jong was , dat

Naz.ianz.enus, hem wel deurzien hebbende , uitbarfte: O quale malum Eo-

manorum Refyub. nutrit ! O wat een adder kpeflert de Roomfcbe Republukê in baeren

f(.boot \

Maer in 't affcheiden van deeze diepzinnicheden (dewijl dan d'een menfch We 'c^ <*e

met een haviks-of kamuisneus, d' ander met eenhondtsmuil ofmet haze- j^k^f
-

lippen, deeze met kattenoogen , en zdfjuno de Godinne met blanke ar menfchenis,

men en oflen oogen van Homeer befchreeven word) zoo mocht nu iemand

vragen , welk dan de ware geftalte vari een menfch is ? Ik antwoorde eer-

ftelijk, dat dezelve alle menfchen, die niet kenbaermismaekt zijn, ge-

meen is. Waerinne de famenftelling derleeden onze verwondering gelijk

(a) Vofittswél zeyt , verre te boven gaer. Maer de recht volmaekte is de vol-
(a ) G V in

komefchoonheit: in welke men noch in het geheel, noch in eenich deel , de kennijfe

eenigeafdwalingekanaenwijzen: diemen lichter metverwonderinge we- K'J
ns Keh£s>

gens de volmaektheden kan prijzen en beminnen , als den rechten regel

,

waer in dat zy beftaet, uitvinden. Zoodanich, geloof ik, dat onze eerfte

ouders Adam en Eva geweeft zijn : die na den beelde Godts onverdorven

gefchapen, en zonder ander Krooft, zweeming, ofaert, als na de wijs-

heit des alderhoogften konftenaers, gevormt wierden. Van de verfcheydene

geftalte zal in de perfoneele kennis ook iets volgen. En dewijl wy nu dus

veele van de zweeming- en krooftkunde gerept hebben, zoo zal hier niet

qualijk voegen , ietsvan't konterfeyten of fchilderen van gelijkenhTen te

fpreeken.

F z DER-
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DERDE HOOFTDEEL.
Van't Konterfeyten -, of eens menfchen gelijkenis

te verbeelden.

Een goet

Konterfey-

ter behoort

ten minften

een figuer

wel te kon-
nen teyke-

nen.

«Ie volrnaekt

heden meer,
dan de ge-

breeken , in't

Konterfey-

ten waerte

nemen.

IJl,Br/V/.

Eele hebben zich 't na 't leeven fchilderen van menfchentronien

onderwonden, enzijnookveeltijts daer op zoo verlekkert ge-

worden , dat zy de reft van de konft geheel veriloft hebben : ja

zoo fchandich vervallen zijn 3 dat zy niet alleen niet een arm of

been> maer zelfniet een gezonde fchouder aen den hals van haere Konter-

feytfels hebben kunnen vallmaken. 't Is welwaer, dat het aengezicht het

voornaemfte deel eens menfchen is ; maer dies te min is't te verfchoonen

,

onbequaem tot de reft te zijn -

}
en zy verdienen dat men hen dit vaers van Ho-

rat'w voorleeft

:

Een beeldebrodder bj 't Emilis perkj m'iffchien

Zouw licht wel 'r machte ha'ir of nagels doen na 't leven

In Koper-, tnaerdereft, d'iewaenistebezJen>

Kan hj metgeengelukje rechte welflantgeven.

Een goede trony te kunnen maken is wel prijflelijk , maer een welftandige

figuer met een maer taemelijke trony te maken,is meer. Om nu na behooren

de konft van konterfeyten te oeffenen, zoo zoude ik garen hebben, dat wy de

wijze der Grieken daer in volgden , gelijk Plutarchus die in't leven van

C*?«o»befchrijft. Wy laeten fchilderen, en na't leven aftrekken, zeythy,

eenige fchoone aengezichten , die goede gratie hebben , en indien daer

eenige onvolmaektheyt , of iets leelijks in bevonden wort, zoo en wil-

lenweniet, dat men dezelve geheelijk achterweege late, nochdat'erook

te veel naerfticheyt gebruikt worde, om dezelve misftant, zoo als zyis,

uit te drukken -

3
overmits dit de Schildery zoude ontfieren, en het anderei

die ongelijk maeken.

Het welgelijken van een goet Konterfeytfel wort by al de werelt geacht

,

maer het vergoelijken , nae't gevoelen van den Ridder P. C. Hooft , voornae-

mentlijk by de Franfen. Ü.E. maelt my af, fchrijft hy aen C.BarUu$ 9

even of de Schildery naVrankrijk moeft gaenj alwaer men altijts afflaet

vandefchoonheyt eender gemaelde trony, die van buiten komt , nae ge-

lang van de toegift, die daer te lande, aen de fraeye vrouwen , door 't

vleyenvandeKonftenaers, doorgaens te baete komt. Waer over Meefter

Micbiel Mierevdt > vervolgt hy, nimmer een aenfchijn, om derwaerts ge-

zonden
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zonden te worden affchildert , dan met de overmaet van goelijkheyt,

waer toe men daer gewent is. Maer andere volken zien deze toegift al mede
gaerne over't hooft , alsze met befcheydenheyt wort in't werk geftelt.

Op dit propooft komt zeer wel te pas het vaersje^ datzeekere Mevrouw
my toezont , nae 't zien van zekere Schildery , yan een niet te fchoone Juf-

fer } by my een weynich toegegeven

;

Hebtgy een Juffer , in haer beeltenis te maelen ,

Bevaüijker alsz*e is , tefchoon op 'f- bertgefielt ,

En weygertz*e daerom de Schildery te haelen ,

Zoo brengtiLe f mijnent , en ontfang 't bedongegeldt.

Te kennen gevende , dat een weynich toegevens niet lichtelijk iemant mis-

noegt ; voornamentlijk aen geen juffers.

En zeeker een fchoone 'tronie, op 't fchoonft na te kunnen volgen, is

wel een meefterftuk. Hierom zey t Vlinius zeer wel , dat het zelden gebeurt,

dat de Schilders een volmaekte fchoonheit niet en verflimmen. Apelles,

zeytmen , had Alexander te bruin gekoloreert. Maer Lifippus had de zoetig-

heyt, die in zijn tronie was, en 't dragen van zijn hals een weynich op de flin-

ker zyde , wel waergenomen. Demetrim fchoonheit was Apelles noch niemant Men kaa

machtich wel na te volgen: daerom zijnzebijfter op den doolwech, die niet alcijts

zich inbeelden , datmen zelfd' alderfchoonfte tronien kan toegeven (offlat- fotteereo.

teeren> want een fchoonvel gaetde verwen al verte boven • gelijk wy by

Terpfichore vernemen zullen. En wat de teykeninge belangt , die in dezelve

wel geoeftent is, zalin een fchoone tronie zoodanige bevallijkeeygenfchap-

pen vinden, dat hy de les van den jongen Pliniuswel waerdichzal achten:

dat is, dat hy zelfs om beters wille , befchreumt zal zijn van de voorgeftelde

gelijkeniffe af te wijken.Zoo fpreekt ook Eunapius van hen, die in't nakonter-

feyten van jeugdige fchoonheden , dezelve door een konftgreep zoeken te

vermooyen, datze de gelijkeniffe verderven, en zelf defchooonheit des

vooroeftelden patroons overflaen. Daerom, ö Schilderjeust ! laet het u
Aenm "

niet genoeg zijn , in t gros uw voorbeelt, orden perfoon, diengy kon- opmerken
terfeyten zult, aen te zien ; maer onderzoek, mereen keurich en vlijtich

oog , welke fchoonheden of byzondere bevallijkheden , of war weezent-

lijke mijnen gy daer in bevint te zijn, en volg dezelve met al uw krachten

nae, zoo zal uw tronie leeven, en eenaerdigen geeft krijgen. Denk aen

het geene wy in de Krooftkunde hebben aengeroert , en op 't geene gy voor-

hebt, gy zult mooglijk aerdicheden vinden , die andere over 't hooft zien.

Dunkt u niet , dat Apeüts wel aendachtich op de eygentlijke wezens der gee-

nen, die hy konterfeyte , moet gelet hebben, dat de tronybekijkers , die

Metopocopi of Phyfiognomi genaemt wierden , zoo wel uit zijn Schildery,

als uit het leven zeiver , voorzeggen konden , wanneer den afgemaelden

F 5 Per
-
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perfco n zou komen t' overlijden? gewifielij'k jae. Ten is niet genoeg dat

men den FilofoofSoJ^re* aen zijn kalen kop , platten ingevallen neuze en

Dei byzon- uitpuilende oogen kent. P/w^rcfewzeytin'tgros, dat de Schilders, die na

dere eygen- 't leven konterfeyten, yverich acht geeven op de gelijkeniflè des aenge-
fchappen. 2ichts, opflach der oogen , of trekken des voorhoofts , waer uit men der

menfchen zeedenaert verneemt. Let dan op die deelen> als ofgy haren

zeedenaert nafpeurde , maer met een fchilderachtich oog > vaerdiger tot

uitbeelden, als tot uitfpreeken ; op dat, zoo wel hand als verftant , flux

en vaerdich worde.

Die zich tot konterfeyten begeeft , moet alle vlijt aenwenden, om de

kracht van zijn verbeelding te wakkeren. Gelijk Dominiko Girlandajo , die

,

noch een jongen zijnde, niet alleen 't geen hy voor hemhadde navolgde,

maer ook de voorbygangers en bekenden door een vafte inbeelding by

onthout poogde te konterfeyten , dat menze kennen kon. Framükp Makelt
van Parmens konterfeyte Kejrfer Karet levensgroot by onthout , tot y der eens

verwondering ; en den Prinle der oude Schilders Apelles trok met een koole

van 't vier Planas den hoveling , die hem uit fpottery by Koning Ptolomeus

had te gaft gebeeden , op de wand, by onthout, dat hyftrax bekent wiert.

Bartbolomeus Spranger fchilderde ook jufferen in haer afzijn uit j tot behagen
haererminnaeren.

Konterfey- Maer niet alleenis den konterfeyters deeze kracht van inbeelding noo-

ter moet een dich, dewijl de ganfche S childerkonft uit de innerlijke verbeelding des Kon-
machtige ftenaers gebaert wort,als een andere Pallas uit de herfenen van Jupiter. Daer-

h bben""^
om en ^ee^ men z ^c^ n*et te verwonc^erenm '

c doen van ïreminet , die , in't

aenfchouwen van den FranfTen Koning, hiereenhand, daer een voet, el-

Voorbeeldcn
ders een trony , zonder teykenen fchilderde , en eindelijk dit alles tot een

hiervan. welftandich beek vereenigde : dewijl een verftandig medter niet alleen de

fchets, maer zelfs een volmaekt begrijp van 't geen hy voorheeft in zijn

verftant voor afmaelt.

Maer om van't konterfeyten te befluyten, zoo refteert'er noch, datmen

fomtijts perfoonen moet fchilderen , die men noit gezien heeft. En hoe-

wel dit ons werk in alle Hiftoryen is , dat men , als door een perfoneele ken-

nis , daer ons Klio belooft heeft eenich bericht van te doen , de voornaemfte
tKonter-

|,eejjen een zeefere kenbaere gedaente geeft ; waer doorze , nevens

afweezende 't werk datze doen , voor deze en geene bekent worden, zoo en zijn wy
ofgeftorve hier inne zoo lichtelijk geen berifpinge onderworpen , omdatniemantde
perfoonen. Waere gelijkenis van de geene, die etlijke eeuwen doodt zijn , in zijn ge-

dachten heeft: maer hier wort een naeuwer en Krooftkundige berichtinge

vereyfcht , die weynich luiden ons van den afweezigen of' dooden kunnen

geven , echter heb ik 't fomtijts zien gelukken dat korts geftorve perfoonen

re-
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redelijk gelijk gefchildert wierden door de levende onderrecbtinge van de

oenen, die daer gemeynzamelijk mee hadden verkeert ; en hier helpt ge-

weldich veel toe, wanneer'er maer 't minfte afbeeltfel, 't zy van vroeger

jaren,of zelfs quaelijk gelijkende,voorhanden is,, dat men dan lichtelijk door

een naeuwkeurich berecht kan verbeeteren : anders zalmen licht wel zoo

verlegen üaen, als den (Jriekfchen Schilder in 't uitbeelden van den hey-

ligen Nikon, hoewel 't hem beter gelukte, alshy zelfs verwacht hadt. Ik

zalu, om den geeft te vermaeken, hier in voegen wat men daer van ver- Baroniut

telt. MaUfenus Raetsheer van Lacedemonien was zeer gehouden aen den An. Ckrifd

Beyligen Nikon, enalsdeeze van hemfcheyde, en na Konltantinopolen 99°-

trok , zoo beloofde hy aen Malafenus , dat hy zijn aengezicht noch weder-

om zoude zien. Maer als Malafenus een wijl daer nae verftond, dat den

Heyligeu man geftorven was , zoo bedroefde hy hem van ganfcher herten :

Maer door zijn geloove , op het zeggen des mans , een valt betrouwen heb-

bende , zoo ging hy by een Schilder , en befchreef aen hem het aengezicht

en de gedaente , zoo goet als hy kon , ten eynde dat hy hem die in Schildery

zoude vertoonen. Maer wat den Schilder deede, fchoon hy een groot kon-

ftenaer was , hy konde 't rechte weezen niet treffen : en alzoo Malafenus te

deezeroorzaeke in grooten angftwas, is't gebeurt dat Niken hem aldaer

heeft vertoont, t'eenemaelin de gedaente, gelijk hy geleefthadde, ver-

maenende den Schilder dathy hem zoude aenzien: enzoodeezen, zulks

gedaen hebbende, zich wederom keerde tot zijn tafereel, om hem nae te Mirakuleuze

fchilderen , zoo bevond hy dat hy daer , nu al t*eenemael volmaekt en wel Schildery.

o-elijkende, opftont : de Schilder dit groot mirakel ziende, was verwon-

dert en verbaelt, en zoo hy zich wederom nae den Heylich keerde, om
hem eerbiedicheyt te bewijzen, zoo vernam hy dat hy verdweenen was

;

en dus heeft Malafenus Nikon in deeze Schildery wederom gezien , gelijk hy

voorzeyt hadt. Maer dit zy voor ons daer van genoeg $ in Melpomene zult gy
noch van een Schilderye leezen , die zich voor deeze niet en fchaemt.

VIERDE HOOFTDEEL.
Vandewelfchaepenheyt , Analogie , ofte

proportie , int gemeen.

Y hebben reets gezeyt , dat dit de waere gefl alte eens menfchera

s, in welke men geen kenbaer teyken van wanftalkanaenwij*»

zen. Nu mocht iemant met Momus heulen, en zeggen dat wy
alle misfchaepen zijn; Want deezen bootsmaeker * enfchalk-
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nar onder de Poëtifche ©ooden , berifpte den Schepper der menfchen , niet

alleen , dat hy borftvenftertjes in hen vergeeten hadde , om hunne verbor-

ge raedflaegen daer door te kunnen zien , en dat zyd'oogen zoo wel binnen
als buitenwaerts hadden behooren te kunnen keeren , om de gebreeken

,

die zy van binnen gevoelden , te kunnen naezien : maer hy wilt ook wat op
den Itant der kuiten te zéggen, endatze op de plaetfe der fcheenen hadden

behooren te itaen , om de beenen teegen het ftooten en quetfen te befchut-

ten. Wy zullen zoodanige berifpers geen ander antwoort geven , dan dat

wy hen deeze verbetering in hunne lichaemen niet en zouden misgunnen

,

fchoon zy'er noch klaeuwen en hoornen hadden by bedacht. En zeggen met
Albert Durer : Ontflaet u van deeze valfche waen , iets beters te willen mae-
kenalsGodt, want uwe poogingen zouden te vergeefs zijn. Maer deeze

by ons gepreezene , en by alle dankbaere zielen goetgekeurde menfchelijke

welfchapenheit is tweederley , als eerft , een algemeene , dewelke men
lichtelijk overal in het afmeeten van levende beelden kan bekoomen , en is,

tegen 't gevoelen van Momus, zoo volmaekt, en in al zijn deelen zoo be-

quaemelijk gefchikt, datmenze nergens in berifpen , enhaer , als de

Ridder Hooft zingt , niet z onder verwondering aenzien kan»

Oogt op u: gyuilt licht bevroeden, hoeuwleeden

Zoo t' tarnen z.ijn gevoegt , en op alzulkefteeden,

Dat die de macht had , en veranderde van plaets

Een lidt alken , hem zjouwiï berouwen zijnes raets :

En blijken hoe al 't beft , dat %qn verwaent bediüen

Wijl uit te rechten, wasgemakt ofmaekfeljpiüen.

Maerhierfchietmyin'tzin, hoe niet alleen by zondere perfoonen, maer

zelfs geheele volken, door een verkeert oordeel, deeze natuerlijke wel-

fchaepenheyt , door konft ofdoor gewelt zoeken te verbeeteren. Want men
vertelt van die van Cumana, datzede hoofden der eerftgeboore kinderen

tuffchen boomwolle kuflens prangen , op dat de aengezichten fmal , en dus,

nae haer gevoelen, fchoon zouden zijn. De Tovoupinambaultiers daer-

entegen begeeren platte tronien , daerom drukken zy de vrugt , zoo drae-

ze gebooren is , met den duim de neus in» De Peruanen in 't Wetten, en

die van Cochin , en zommige andere volken in 't ooflen, hebben zulk een

luft in lange ooren, datzedaer, van jongs afaen, eenige zwaertevan me-
tael aenhangen , totze eyndelijk totaen hunnefchouderen reyken. d'ln-

Woonders by de Riviere Gabon hebben d'onderlte lip deurboort, zoo

datz'er de tong kunnen deurfteeken. In 'toofterkhe China , enin't wefter-

fcheFlorida, willen de mannen met geen baerden gequelt zijn, maer trek-

ken die hair voor hair uit : Europe volgt tans veel deeze moode nae , maer

tot meerder voordeel voor de baertfeheerders. Die van Monemugi maeken
groot
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groot werk van een kijk-leelik , daerom keerenze haere oogleeden opwaerts

om. De Azanegen nebben de vette vrouwen lief, en by zonder die groot
van boezem zijn ; en om deeze fchconheyt te vermeerderen , zoo worden
de mammen van de meysjes , alsze zeventien jaer out zijn , met touwen &e-
bondenen luftig uitgerekt; om tegen datze gebaert hebben , bequaem te

zijn om over de fchouders te werpen j want zy draegen de zuigende kinde-

ren op den rug. De Chinezen hebben het lang hair en ongekorte nagelen
aen de flinker hand in grooter waerde : zy prijzen ook dekleyne voeten,
maer alleenlijk in de vrouwen, diezy, van jongs afaen , zoo zwachtelen

,

en in engefchoenen parflen , datze hen tot hetgaen veeltijts t' onbruik wor-
den. Andere volken,als die van nieu Gallicien,en andere , mogen zelfs geen
gladde huit zien , maer zy deurkerven de zelve , en verwen de litteekenen

,

op datze niet zouden verdwijnen. De Javaenen befmeeren haer lichaem
daegelijx met geele verwe : De Kaffers ofHottentots met een zwarte , wan-
neerze die krijgen kunnen, al waer'tmet het zwart van de ketels, alsze

op de Hollantfche fcheepen komen; want dan houden zy dit vo'or een groote
weldaet van de kok. Maer om noch fchoonder uit te komen , zoo verwen
de wilden in nieuw Vrankrijk haer aengezichten root en zwart : en die van
nieuw Nederland neemen daer toe allerley bonte verwen. Andere fchilde-

ren de helft van haer voorhooft, 'teeneoog, een wang, de halve kin, en
voort d'eene helft van het lichaem zwart, en geven d'andere helft een an-
derekleur, zoo dat het twee halvemenfchen aen een gelaft fchijnen. Ein-

delijk zeytmen van d'inboorlingen vanCumana, daer wy deeze verbete-

ring van de natuerlijkewelfchapentheyt mede begonnen hebben , datze op
hunne feeftdaegen zig zei ven meteen gomme beftrijken. En datze dan plui-

men en vederen van allerley kleuren daer op kleeven ; en aldus in een nieuw

{lag van uilen veranderen. Zeker de menfch verfchilt weynig van een beeft

,

als de redelijkheyt in hem offluimen , ofdoodt is. En fchoon geheele vol-

keren met gemelde zotheden behebt zijn , zoo zal de geene , die zijn na-

tuerlijkverftant gebruikt, van al deeze verbeteringen walgen. Men mag
de gebreeken, die't geval in denatuer geeft, wel herftellen; maer niec

anders, dan nae't model van een gezonde wel fchaepentheyt, beftaende in

een bequaeme meedevoeglijkheyt van deelen , nae den eyfch van 't geheel.

Want de menfchlijke welkhaepenheyt kan ook verfcheyden zijn,als kort en
langachtig,tenger en gezet, Auguftus was kort van lichaem,maer deeze kor- zy kan

ticheyt wiert door de gefchikthey t en gelijkvormigheid der leden, zo bequa- kortachtig,

meiijk bedekt , datmenze maer alleen door de vergelijkinge met een langer

man,dienaeby hem ftont,verneemen kon, Tiberiuswas lang,breet vanfchou- I angach-

deren en borft , en de reft van zijn leeden nae dezelve maete gefchikt, Maer "cfl
*

wat hoegrootheyt 't zy dwerg-ofReusachtig , de overeenkomft of Analo-
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Ennaaller- gïeder deelenmaekt de welfchapentheyt. Zoo dath tfchijnt datze veeler-
kymaeten

jfey kan zijn, en dezelve inde natuer verborgen jontftelt ^emeenelijk onze
21,n *

oordeelen, gelijk Durer zeyt ; want men bevind fomtijtstwee menfchen

zeer fchoon en ftaey , van de welke d'eene m.^t d'andere niets gemeen heeft,

noch van maet noch van geftalte, en nochtans is 't niet openbaer, wie van

beyden volmaeklt is. Zoo duifter is ons verftant , vervolgt hy , wie zal dan

de waere fchoonheyt befchrijven? maer hoewel'tons nieten blijkt, zoo

is 't nochtans gelooflijk, dat d' een vandeeze beyded' ander in volmaekt-

Alhrt Dm- heyt te boven gaet. Elders zeyt hy , dat de deelen van een beelt van den
rervande hoofde tot de voetzooien moeten overeenfïemmen, het zy dan rouw of
mmfchelijke glat, vleezig of mager, op dat het op d'eene plaets niet deurvoed , en

^'tl^d en °P d' andere uitgehongert fchijne • dat d'armen niet dun , en de

Boeck. beenen dik zijn , de borft vol , en de billen uitgeteert, 't hooft jong,

en 'tlichaem oudt , en wat des meer is. Yder ouderdom moet daer

toe bequaeme deelen hebben , een jong menfche moet gladt , fap-

pig, en effen zijn, een oudt daerentegen rouw oneffen en mager. Die
lofbegeert, zeyt hy verder, vermijde de leelijkheyt in zijne beelden, dat

is , hy zuivere haer van alle opfpraeklijke teykenen , en trachte nae 't geene

gezont en behaeglijk is. En hier toe wil hy , dat men zich veel levendige

menfchen lichamen voor oogenftelle, endefchoonfle maeten vergaderc

Want de konfl is in de natuer ingedoopt , als gy die daer uit zult getrokken

hebben , zult gy veele dwaelingen in uw werk vermijden. Dit is 't meeft al

,

dat den grooten Alben Durer tot onderwijs in zijn Proportieboek voorftelt,

ikgeloove, dat hem de doodt, terwijl hy dit werk opftelde, verraft heeft.

Wy befluiten dan dat de welfchaepentheyt des lichaems belfaet , in een zee-

kere Stmmetrie , die des zelfs deelen onderling , en met het geheel hebben.

Want een lichaem, dat dus over al zijn gedeeltens fchoon is, overtreft ver

de fchoonheyt van eenigh uitmuntend deel. Alle de gedeeltens van een ftok-

beeltbehooren fchoon te zijn, zeyt Socrates, want wy betrachten niet zoo-

zeer deaerdige nettigheden der byzondere deelen inde kol offer*, als wy
wel letten op de welfchaepenheyt van'tgeheele maekfel. Dies is het be-

fpottelijk dat eenmeefier de fraeyicheden in de deelen zouw waerneemen,
en den welltand van het geheel verzuimen. Partafius achre dit Hooftftuk der

kond boven alle andere , en Polijkletus bevliitigde niets zoo zeer.

Een konfti-
^ e tweec^e ofkonftige kunde der gelijkmatigheyt , ofproportie der men-

gew Ifchae fchelijkeleeden , die men de volmaekte fchoonheyt noemt , heeh de groo-
penheyt, te meefters in d'oude eeuwen vermoeit en doen zweeten. Den grooten

Apeües achtte Esclefiodorus in deeze kennis booven zich zelfs. Deze jerkiefl

het fchoonfteuit veelderley fchoon : en't valt een menfche te zwaerom in

zijn leeven uit te vinden» Maerzyisby d'ouden, door veel naezoekens en

lank-
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iankheyt van tijdt , zoodanig uitgevonden en aengegroeit, dat zy met
vatte regels (waer van ons de verftooring van 't Roomfche rijk berooft heeft)

haere beelden een allerfchoonftegelijkmaticheit der deelen gaven. Ja zoo

zeeker, dattergezeyt wort, dat,indienmenaen twee byzondere beeldhou-

wers (de Schilders zijn niet min ervaren geweeft) alleen twee gelijke vinge-

ren, of groote teenen , of eenige deelen eenes Jichaems beftelde , zy

zonder van eikanderen te weeten, twee gelijkmatige beelden zouden ge- By^e ouden

maekt hebben, weetende, uit een deel, de maeten van alle d' andere te
"fjbekenr

vinden. Wy en willen ons niet ophouden met (a) Lucianas verhael te onder- fa\ \n Her'

zoeken , die zeyt , dat Fhidias , Itrax , op het eerfte gezicht van een Ieeu- motimo.

wenklaeuwe, wift hoe grootenformhy dien leeuwe moft toepaffen. Noch
ook met den landmeeter Pulcher , die , toen de Pontifche volken den Key-

zer Ttberittseenen geweldigen tand toezonden, die meer als een voet lang

was , den Keyzer gepaeit heeft , met hem naukeurich uit te beelden , wat

Üjflengte den afgeitor ven held, eygenaer van dien tant, plachte hebben.

Maer veel aenmerkelijker is het verhael van Diodorus Siculüs , zeggende dat

de twee vermaerdebceldevormers Teleklesen Theodortts, zoonen van Rhe- Jf
1

"

6
!

11
. ,.

kus, een beek van Apoüo Vitbius , voor d'inwoonders van 't Eyland Samos, m
]

op een ongemeene wij ze volwrochten : wantalhoewel Telekles d'eene helft

dezes beelds in 't Eyland Samos , en zijn broeder Tkeodorus d' ander helft tot

Ephezen maekte , zoo paften deeze twee halve beelden zoo wonder wel op

malkanderen , als ofze van een zelve meeiter t'eender tijdt waren uitgevoert,

en d' Egyptifche priefters hielden ftaende, dat deze vafticheit inde konft

denEgyptenarenëygen was, eerzevan de Grieken oit was in 't werk ge-

flelt, Ja dat d' Egyptifche konftenaers, na het zeggen dezer Priefters, de

beelden niet by der gis , of by 't oog, afmaeten, gelijk de Grieken, maer

als twee konftenaers de marberen, tothaer werk dienende, gedeelt had-

den, zooberaemdenzytuftchen hun beiden eenbecjuaeme maetfchiklijk-

heit, van het meefte tot het minfte , in hun werk, en regelden hun beftek

door een-en- twintich deelen overeenkomende met demaete vaneen wel-

fchapen menfch , waer in zy zoo vaft waren, datzedoor geen tufTchen wijtte

verhindert wierden, maer brachten de byzondere ftukken des gemeynen

werks, nae verloop vanetlijke maendenen dagen , by een j tot groote

verwondering van al die 't quamen te zien , en t' aenmerken.

Maer Kalliope zal hier afnoch iets, alszy vandefchoonheitfpreekt, aen-

roeren. Laet dit alleen genoeg zijn om u, ó Schilderjeugt, op te wekken,

om deeze heerlijke konft nae te trachten. Wy vinden te Romen en elders

blijken genoeg, dat 'er een konftige kennis dermaetfchiklijkheit geweeft

is. En ofwy fchoon tot haere onfeylbaere kennis niet en geraeken , zoo zal

nochtans ons oog keurlijk worden , in 't vermijden der wanftalticheden , die

G z ge-
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gemeenlijk deur 't naevolgen van de gemeene natuer worden voortgebracht,

zoo wy op de waere maetfchiklijkheyt beginnen te verlekkeren.

VIJFDE HOOFTDEEL.
Van de ontleeding j en eerft van 'tgeraemt.

Aer eer wy tot de byzondere meetingen eens menfchlijken li-

chaems toetreen, zoo laet ons eerft dit heerlijk beelt Gods
eens ontleeden. De maetfchiklijkheit zal veel lichter zijn om te

begrijpen , als men de byzonderheden , waer toe menze gebrui-

ken wil,eerft kent. Ik en vv il u , ó mijn Schilderjeugt , hier in geen doolhof

brengen, of u te ver buiten om leyden, gelijk tot noch toe gedaen is. De
Ontleedingkunde laet ik de heelmeeiïers en geneesheeren, maer mijn

leflen (trekken alleen tot de Schilderkonft. Ik wil u alleen leeren'tgeenu

noodich om weeten is, dat licht geleert wort , en groot voordeel toebrengt.

Ik zal u in 't kort eerft een menfchtlijk geraemtbefchrijven, op datgy de

fchets van allerley buigingen der deelen te beter moogt leeren begrijpen.Ln
wat ons verder onderwijs aengaet, ik zalu niet anders als een onbloedige

je ontleeding voorftellen, enalleen diefpieren enmusculen aenwijzen, die

in 't beweegen der leeden , of rekken of zwellen ; en blijven by de waer-
ondeeding, achtige fchilderachtige fpierkunde, zonder fnijden of villen. Mijn God-

vruchre vader Theodoor plachte zeggen: Dat de Schilders in de kenniffe der

nootzakelijke Hukken , die een Schilder verftandich maken , in geen onwe-
tentheit bleevendoor gebrek van boeken, of onderwijzers, maer alleen

om dat zy afgefchrikt wierden door de wijtweydenthey t en lankheyt der zel-

ve. Want wie heeft tijd ofluft om, aengaende de menfchlijke ontleeding, al

defchrifcen van VezjtlmSi Laurentïus,of Kabroliustte deurkruipenr'Zelf van der

Gracbtleyt meer weegs voor heelmeefters , als voor Schilders af. Daerom
wil ik mijn Schilderjeugt van allen onnoodigen arbeyt ontflaen , haer een

korten wech wijren, en mijn Bijtjes hier een bloem volgereeden honich

voorftellen, die genoeg zal zijn om haer gratige honichraten op te vullen.

Ik zal haer leeren welgevoede naektenmet kennis doen roeren. Maerdiet
dooreen byzondere neyging tct dit deel derkonftte doorgronden, noch
niet verzaet is , kan de bovengeroerde fchrijvers , en meer andere nx-

zoeken.

V\ ant ik wil niet datmen , door al te naukeurich in deeze wetenfchap te

zijn, ineen wargaren vervalle , gelijk veelen gebeurt is, dieharebeel-

den gemaekt hebben , als ofze harde en uitgedroogde ftokviiTen, en gevil-

de

Wat ern
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maer , in
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ook b-'hoort

te weten.
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Anacomi-
ftcn.
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de Satyrs waren , ofwel zoo veel knobbels hadden , als ofze met ajuin waren Anatomie

opgevult^maerdatmenineen werkend beek voornamentlijkdebeweegin- misbrulkf
7

gen der Spieren terecht wae/neeme, en de vleezige opzwellingen en in-

krimpingen op zijn behoorlijke plaets ftelle. Het en is niet genoeg, dat

eenigen op haer oog vertrouwende, de natuer , zoo zy waenen ,

vleezich en zacht navolgen, en dikwils misgeboorten en zoutzakken op't

paneel brengen : de doorluchte geeften hebben meerder voorzichticheit

gehad, en hare kennis der Muskulen blinkt, hoe bedekt, in hare werken

uit. Den woelendenX^woo», hoe gefpiert en gezenuwt , heeft nochtans waergeno-

een zoetvloeientheit , als waert't het zachte vel: en de poezele Liber, hoe m
.

e Anat0-

zeer met vet begroeit , vertoont ten miniten de plaetfen der Muskulen. m^e
,

°"

Cimon vanCleonia, een Stadtin Achajen, begon ondet de oude Griek-
tikaen .

fche Schilders aldereerft de leeden , fpieren , en aderen des menfchelijken

lichaems, in zijne werken, tevertoonen.

Maer Antonis Pollaivoli was den eerften , onder de nieuwe Italianen , die de

muskulen met kennis onderfcheyde , hebbende zelfs veel doode lichaemen

,

om die te leeren kennen, gevilt. Rojfo ontgroefde dooden, en maekte een zeer

fchoone Anatomie , khrijvende ook een boek daer af, maer hebbe 't zelve

noit, dat ik weet, gezien. Buonarotü ook, met een hangenden Kriflus van

hout bezich zijnde , begon veel dooden te villen , 't welk hem namaels zijn

Teykening dapper verzekerde. En de eere van't land van Kleef, ofden

Batavifchen Tittaen Jan van Kalker , heeft den anatomift Vez,alius met zijn

Teykeningen in't anatomifeeren dapper geholpen.

Wy zullen dan voor eerft het menfchelijkgeraemtbefchrijven, gelijk

wy het in de Plaet A . in d'eerfte fi^uer hebben afgeteykent.

Het Geraemte eens menfchen begrijpt vooreerft zes voornaeme deelen

,

als het Hoe/r , het Lyf, twee Armen, entwteBeenen.

vijf korte, twaelf tezamen, waerby
gevoegt wort

K. de Kreeft of 't Boïftbeen, Sternum,

L.deSleutelbeenen, Clavicula,

M. en de Schouderblaen , ScapuU.

DeHeupen hebben 3 deden, als ejgentlijJ^

De Heup llium , het Ysbeen ifchtum

,

en den manbaeren Stoel ?ubes\ doch

deeze twee laetile zijn on zichtbaer

.

ïder Arm beeft 3 . deelen, te weten

N. de bovenlte LI , Humerus,

O. de onderfte El, Cubitus , en de

Hand. Decnderlte Elheeft i.bee-

G 1 neo,

Bet Hooft heeft l.jiukken, als

A. 't Bekkeneel, Crnnium, en

B. Kinnebek, Mentum,

Het Lijf of lichaem hteft $.deelen,als

C. denRuggraet, Spina.

D. ^e Ribben, Co/?<e, en

E. de Heup, llium,

Den Ruggraed begrijpt in zich

F. de Nek, Cervix,

G. den Rug, Dorfum,

H. de Lendenen, Lumbi, en

I. 'tStaertbeen, osSacrum,

De Ribben zijn zeven hechte ,
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nen , als d'El Cubitus, en

P. de Handfpeeck , Radius.

De Hand heeft twaelf beentjes, de

Vingers vijfden.

Tder Been beeft 3 . deelen , als hel

QjJDgiebeen , Temur , 't welk onder

de Heup

M N I A.
R. uitbuit , Ttochanter Major > eyn-

digende aen

S. deKniefchijf; Rotula.

T. Het Scheenbeen Tibia , met
V. de Braeyfpeek zijn twee.

W. de voet Tarfum heeft 1 2 beentjes,

en de teenen veertien.

Wie onder u,' ó leergierige Schilderjeugt, zal zich ontzien deeze wey-
nige naemen en deelen eens op te zeggen? Wiens hooft is zoo kranck , dat

foy geen driemael zeeve naemen overleezende, zoude onthouden. Zeeker

gy zul tzeftrax van buiten weeten, en al de beenderen kennen, zoogyde
print maer eens naeteykent, en de naemen van de by 11 aen de letteren nae-

ziet. Een kleyn uur kan u hier met een kennis voorzien, dieualuwleeven

lang zal byblijven , en grootelijks dienen. Is een uur niet genoeg , hang'er

een ganfehen dag aen. Maer ik zie alreets dat gy , vm't Cramum aftot Tar-

fumtoe, uwleskent, envanyderbeenbynae zijn Roomfcheen Duitfche

naemweet. Wel aen, laet nu uw oog ook eens gaen op de verdeeling. Ik

heb dit geraemt nae 't leeven afgemeeten , het was vijf Rij nlandfche voeten

lang, maer vademde wel een half voet meer , 't welk ik geloof, datby't

ontdroogen der Zenuwen in den Ruggraet bykomt , en dat het daer door wel
6 duimen gekrompen was. Ik heb het in vijftien deelen , ofgroote palmen

verdeelt , en vind een maetfehik , die niet te verwerpen is. Als eerftelijk,

van boven den Scheydel tot

I. Onder d'oogen.

voorts

2. 'teyndedesKeks,of

op't Schoudervleys.

3. Onder't Hartefchilt.

4. Boven 't Maegen-
fchildetje.

Dewijl gy dit nu valt hebt, zoo laet ons ook de Spieren en Muskulen

,

die 't gebeente bekleeden, leeren kennen. .Gyzult haeft zoo geleert fchij-

nen , als menig Chirurgijn.

5. 't Eynde der Ribben.

6. In de Heup.

7. Op denTrochanter,

8. Quartier Dgie.

9. Halver Dgie.

10. Boven de Knie.

11. Onder deKnie-
fchijf.

12. Quartier Scheen.

13. Middel been.

14. Boven d'Enkels.

15. Onder de Zooien.

ZESDE H O O F I D E E L.

Van de Muskulen en Spieren , en haere werkingen 5 vertoont

in de Figueren 2.3.4 mde Frint AenB.
TT~Y zullende Spieren, die het Aengezicht beweegen , voorby gaen, en

beginnen van den Hals.

4. Ma-

I
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a- Maftoïdei,. de 20»^J^W'<>ftepel wijze Spieren, ? trekken't hooft op j voorover.

b. Splenijj'optrektersj of Spalkfpieren > f verfcheide manieren £ achterover.

c. Deltoïdes, den Dryboek, ot Schoerfpier

,

S
fvo7rw3er«

d. PcOomW; de Uorjifpier of vijfhoek, SSSSS
e. Infrafpinatus , de Sofr^tifib» Mwfei , ofondergraetfpier, Wkt den<* „'X^mc
f. &«Jte, deHoe/rrofdeRonde, farm ^derwaLm ^e
g. La^mus , den Hemtrocki of de breelap

,

J l
3etsXuderbla"

n omhoog,
h. Trape^ius , de Monnikskap, of tafelfpier trekt het Schouderblat. £ omlaeg.

terug»

i. KjBus , de Matras , ofRechte Buikmuskel

,

-\ deeze per/Ten de Rib-
heeft drie ofvier banden matras gewijs. - £> ben, en drijven den

;. Sacrolumbus > den drukj^f ofHeylige Lendefpier

,

> aeffèm uit.

k. Serratm Major , de \aeg ofzaegwijze Spier , -p deeze zetten de
£• Ribben uit, om den

1. Obliquus, de Scheefdraet , ofgordelfteun , ^ adem in te halen.

m. Biceps, de Muis, of tweehoofdige , ? deeze buigen

n. Brachiaus, de Ma^w , ofd'Armipier, ƒ den Elleboog.

o. Lowgiw de Lange ? f #arm.tweeij„ge„t deeze rechten, offtrekken den Ellebooz.
p. #m># de Korte j &

q. Rptundus pronator, de Wender, ofKoper ? deeze draegen d'El- ? met de kneukels om hoog-
r. Lo/igior Supinator,de K eerder ofverkoper 5 lespeek en de hand 5* met het binnenft om hoog.
f. Rechter van de drie middelfte vingeren. >

s. Extenfores, de Rjchters ofuitftrekkers > van de werf of 't gewricht van de hand.

t. Flexores, de Buigers ofinhaelers. J

u. Major, 't Zittekuffen ofde Bil

,

? deeze ftrekken de Dgie recht uit.

v. Medius, d'opperbil ofheupmuskel , y de buigers zijn inwendig verborgen.

w. triceps den dmkop trekt de Dgie binnewaerts.

x. Longus , de naeyer ofde lange >
t
_/*.

het Seheenbeen S binnewaerts.

y. Membranofus, de vli^ige of de Naeyfter 3 £ buitenwaerts.

z. Retlus, 't Jujferkiijfen } deeze rechten het Scheenbeen , omvangen de Knie-
se. Vajlus Externus S-fchijf, en binden met een breede en faemgegroeyde
6. Vaflus lntemus. * Koorde het Scheenbeen aen het Dgiebeen.
1. Semimembranofus , de hinnenijger , of halfvliezige, \

2. Seminervofusj de half^enuwde knieier

,

/ Het ampt van deeze is deTybia te bui-

3

.

Gracilis , de knieier of fmallefpier

,

f gen, of te doen nijgen.

4. Externus , de buitenijger, J
5. Tibiaus de Scheenfpier 1 deeze buigen

o. Peroneus de braeifpier y den voet.

7. Gemelli de tweelingen ? deeze rechten, offtrekken

8. Soleus den Enkeling 5* den voet u,^

Wijders K. 't zwaertachtig borftbeen. L. de Sleutelbeenders» R. den grooten bult»

ofdraejer, of Trochanter Major. En T. Tibia, 't Scheenbeen , tot aen den bia-

neniten enkel zijn bloote plaetfen van't been , door geen Muskulen bedekt,

Wa$
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Wat dunkt u, mijn Schilderjeugt, zalu deezeles wel te zwaer zijn

/*

zeker neen. Maer om gewis te gaen , zoo raed ik u deze Tafel der muskulen

uit te fchrijven , en ftel'er , 't zy gy de oude Latijnfche, ofnieuwe Duitfche

Vervolg van
naemen neemt , hare werkingen by. Flux aen 't van buiten leeren , en ftrax

de nutticheit daer op uw beek van dry zijden , 't zy groot of klein , nageteykent , de mus-
van d'Ana- kulen met letters gemerkt. Gy zult in korten tijd hare naemenenwer-
romykunde. ^ ngen zoo vaft hebben , en haere gedaentens zoo zeeker weeten , als

ofze onder uwe fpeelmakkers en fchoolgenooten verkeert hadden Zie

daer.' ik zie de minlte onder u allen volleert in onze Anatomye. Verbeyt,

dezen geringen arbeit zalu in 't toekomende doen zien, daer andere blint

zitten. Wanneerge de heerlijke ftatuen der oude Grieken zult komen na te

teykenen , of levende naekten in d' Academiën voor u ziet , zoo zult gy ftrax

begrijpen, waerom dezemuskels gezwollen zijn, en andere vlak leggen.

En of'tu gebeurde, dat gy van onze deurluchrigfte zuiter Klio beroepen

wiert, om worftelende naekten, enallerleyflich van beweegende lichae-

raen uit te beelden , gy zult het leven in 't nafchilderen met kennis aenzien.

Gy zult bevinden, dat het niet genoeg en is, een levend menfch, zoo als

hy voor u ftaet , flechtelijk na te volgen ; want zoo haeil hy vermoeit begint

te worden, en met moeite de zelve ftant moet hou i en, zoo doen de mus-

kulen verkeerde werkingen , tot groote misüand , daer an dere , die de ken-

nis der muskulen en hare werkingen niet enverfraen, zich niet voor kun-

nen hoeden. Maer gy, die de vereyfchte roeringen veritaet , zult de bewee-

ging der muskulen op haer behoorlijke beurt waerneemen , en de verkeerde

werkingen met oordeel fchuwen. Enmooglijk zultgy, door onze aenley-

ding op deze kennis verlekkert , de bovengemelde fchrijvers naeuwer on-

derzoeken, om yder muskels begin en eynde keurlijk te weeten. Want
wy leeren alleen wat ten hoogften noodich is : die meer begeert, zal wel te

recht raken. Maer voornamentlijk kan u Andreas LAitrcntiushier toe dienftig

zijn.

Het paft de groote Klio de lijdingen der zielen,en de doeningen der lichae-

men te leeren , en ons die van de muskulen en fpieren op te zeggen. Wan-
.. i , neerge beelden maekt, die gewelt met het hooft doen, laet de Matloïdei
Vandebe- .

o
• .. - S t i » 1 i--i i -

roeringen in t voorover , en de Splenij in t achterover buigen, behoorlijk opknmpen.
der Musku- Laet in vechtende naekten Deltóides den arm oprukken, Fefloralis voorwaerts,
ien. lnfraspnatus , Rotunduscn Latipmus den elleboog te rug haelen; en de Tia-

fezjf werkelijk opzwellen. Stort uwe beelden door de werkingen van Reflus

en Sdcroltimbus > ofSerratus Majoren Obliquus,een Ievenden adem in. Beeld

gy een drinkenden Centaurus , die een zwaere kop aen demont zet, uit,

laet Biceps en Brachi&us opfpannen: en Longus enBrevis in een dreigenden

^rm zwellen. In een wringende hand moeten Rotundus Fronator, Longtor

5«-
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SufmaMienheydeExtenfores, en flexoreshzet werk doen, daergynaektc

Reuzen berg op berg doet ftapelen , om den hemel te beklimmen. In 't be-

wegen der beenen rechten Major en Medius de dye • maer Triceps voertze

binnewaerts. Reiïus enbey de Vafii zwellen, als defcheen rechtuit fteekt,

maer de vier Toftici, Bxterntts , Gracilis , Se?ninervofus en Semimembrano-

fusy als mendenvoetindenaershaelt: enLongusen Membranofus, na dat-

men 't fcheenbeen na binnen, ofna buiten trekt.In een beeld, dat op zijn tee-

nenftaet, moetende GemeÜi en Soleus krachtelijkhaer werk doen: en TibUus

en Peroneusin't optrekken van deteenen.Ziet dat gy deze dingen,ó Schilder-

jeugt.' in de levende natuer waerneemt,en op een aerdige en als ongedwonge
manier leert op't papier brengen, zoo zult gy het waere nut van deze kennis

genieten. Nu is 't tijt , dat wy ook zoo veel van de maet eens menfehen ver-

handelen.

ZEVENDE HOOFTDEEL.
Van de meetinge eens menfihelyken lichaems.

E maetfchiklijkheit in een menfchelijk lichaem , is een wonder-
lijke overeenkoming der deelen , zoo onderling als met het ge-
heel. Zommige willen, dat de Arke, die Noach uit het bevel

Godtsmaekte, eenigegemeenfehap zoude gehadt hebben met

de maete eens menfehen, die uitgeftrekt op zijnen rug leyt, Want zoo luid

denText, driebonderteüenzy de lengte , vijftien ellen de wijtte^ en dertich ellen

de hoogte: 't welk, nae de Helling van onze beelden in de letter C , zoude Noach s Ar-

uitmaken een figuer ofgedaente van vijftien palmen lengte , van twee palm ^e n*ede

en twee duim breete , 't zy van vooren ofvan achteren, en van een palm en
ma"eeens

twee duim diepte , te weten van ter zijden. Dat nu onze beelden hier niet
menc cn'

mede overeenkomen , om datze op d' een plaets breeder en op d' andere

fmalderzijn, iswaer: maer de Arkebeftont in rechte linien, en als men
ïn een menfchenbeelt zijnbreetfteen fmalftete zamenreekende, zoozcude

d' overeenkomft mooglijk gevonden zijn. Maer laet ons hier geen tijde me-

de verletten: want ik wilde wel dat ik de Schilderjeugteen zoo korten be-

richt kon geven , dat zy 'er deur waren, eer zy 't wiften. Ik zal dan een proef

doen met dit vaersje , daer een beelt van acht hoofden lang in wort^afgetee-

kent , en in gelijke deelen verdeelt

:

2den meet , nae d' oudegang •

Ben beeldt acht hoofden lang ,

Eer
ft
van de kruin ter kin ?

Voort tuffchen tepels in ,

Ten dmden in den navel y

Ten vierden tot defnavel ,

Ten vijfden halver dgie ,

Ten z,eften onder knie ,

Ten zevenj? op defcheenen ,

Ten acbtfien't eynd der beenen.

H

Ruigbe-
Werp der

maeten van

de bedden i.

2. in de plaet

C
Hier
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Hier diende wel een vygebladt , maer wy ontleden de naekte waerheyt,

Wyders zoo keuren wy den zin van de volgende vaersjes voor goedt , al iui-

denze wart vreemt

:

Een menfchen beelt bequaem > \
Ind' aers en cp

r
tgemacbt-

9

Is lang zijn juiftevaem.
j
Maer rekt hj> alsgekruift,

Zijn Middeüengt men acht, | Dan is
x
t den naveljuift.

De vrouwen is het bovenlijf wat langer» nae proportie, als dat van de

mannen. Maer dit zal nu vaersjes genoeg zijn , zooge deze volgende mee
overflaet:

Aen band of trony deelt

Men 't tiende van bet beelt*

Endezelaetfte;

Ben z*efte deel men moet

Verfchaffen aen den voet,

Zegnuvry, dit kunnen de kleyne kinderen wel by de vyer leeren , zoo zal

ik'er by voegen , dat groote meefters zich fomtijts zoo draegen, alsofzy

zelfs dus veel niet en witten.

Befchrijving van de Beelden in deplaet C.

MAer wy zullen de moeite neemen van een beelt van drie zijden eens wat

keurlijkeraftemeeten. En voor eerft van een man , die wy zevenen
een halfhoofc lang zullen maeken. Ik zal zijn geheele lengte in vijftien half-

hooftmaeten of groote Palmen verdeylen, endebreette der gemelde pal-

men ook ter zijden uitzetten. Ik bevind het getal van vijftienen zeer be-

quaem, fchoon ik wel geleezen hebbe, dat de oude dat van eenentwinti-

gen pleegen te gebruiken. Wat reeden zy daer toe gehadt hebben , laet ik

anderen onderzoeken. Wy vinden, dat aenmerkelijk is , dat ons lichaem

voor eerft in vijftien voornaeme deelen beftaet : als het hooft , de Borlt en

den buik. Yderbeen in Dgie, fcheen en voet: en yderarm inboven-en

onder Elleboog en Hand ; 't welk vijftien famen is. De gewrichten der vin-

geren in yder hand maeken ook vijftien uyt. Zoo heeft yder voet ook bynae

dergelijk getal. Wy dan, alsgezeyt is, noemen yder vijftiende deel een

Talm , die wy wederom in vier gelijke deelen deylen , die wy duimen zullen

noemen; zijnde yder zoo veel als een feltichfte deel van desbeelts geheele

lengte. Yder duim deelen wy wederom in tienen , en noemen die deeltjes

greynen, zoo dat het geheele beelt dan zes hondért greynen in lengte be-

flaet. Maer dit komt aldermeeft in het meetender diktens te pas, want be-

langende de lengte , wy zullen daer niet anders als geheele palmen toe ge-

bruiken. Alsyandentopfcheydelai
Tot



rfeiï-

12.

e kui-

14.

:beelt 3

al.dui gr»

3 7 I-

2 6

fl
4

!2
4

13 4

pal.dui.gr
.'

;vaer van

CHT-



I



Het tweede Boek.

Tot in d'oogen een palm.

Tot in de ftrotpijp de 2

.

Tot onder de ichouder-

leen de 3.

Tot op de tepels de 4.

Tot de korte ribben de 5

.

Tot den navel en heupe 6,

Tot 't begin der billen 7.

Tot onder de billen en

fchaemte

Tot middeldgie

Tot boven de knie

Tot onder de knie

8.

10.

11.

19
Tot op 't dikfte derkin-

ten 12.

Op't dikft onder de kui-

ten

Boven d'enkelen

Onder de Zooien

14.

Palm.Duim.Grein.

Den Voet is lang

Den arm uit het Schouderge-

wricht tot d'Elleboog

Uit d'Elleboog tot in't ge-

wricht der hand
Voort 't eynde der vingeren

Belangende de breette , wy zeggen dat dit van achteren en van vooren ftaende beelt 3

en 4. in de plaet C. breet is

paldui.gr. pal.dui.gr,

2

I|2

122
dl2

il*

Boven't Voorhooft
Overd'Oogbraen
Onder Neus en Ooren
Den Hals onder de Kin

Over de Tepels j of tuf-

. fchen d'achterfte Oxelé^,
1

}
InhetWeeke

J21
Over de Navel 2.2

By't eynde des Buiks
J2 3

By 't eynde der Billen

is elk been breet

De Dgiein't midden
Boven de Knie
In de Knie

Onder' de Knie

Midden de Kuiten

Op 't dikft onderde
Kuiten.

Boven d'Enkelen

Onder d'Enkelen

I *3
I ?

3
i

8

l\*

*fe
38

3

I
1;,

1

»1

Den voet is breet

Den arm in't dikft

van den bovenften

Elleboog.

Achter d'Elleboog
Voor den Elleboog

Bet na de Hand
By't gewricht

De open hand is breet

pal.dui gr.

3 7 I

!24

)3 4

Hefteen: noch het beek van ter zijden 5 . dat wy zeggen breet te zijn

pal.dui.gr

't Been is dik

Onder de billen

DeDgie in't midden
De Dgie onder

De knie dik

Onder de knie

Midden de kuiten

Onder de kuiten

Boven d'enkelen

pal.dui.gr.

Van't begin deshairs

tot achter de krui n 116
Over de oogbraen iaji

Over de Neus 12:3

denhals onder de kin
3J9

De linie boven de !

borft 126
Over de Tepels 2 4
De linie daer onder ij 3 8

Over den Navel I 12 8

By't eynde des buiks ' 113 2

Dit beelt de hand opheffende tot de hoogte des hoofts , beflaet een kring

de tyavel het middelpunt is.

IÜM
H'6
1

I

7
il 1

l] 12

u

Den arm in de Schou-

der is dik

By d' achterfte oxe-

len

In den Elleboog

Bet nae de hand
In'tgewricht

Denand is dik

pal.dui.gr.'

j ,

i 8
",

\
2

1 4
1 -r

waer van

H 2 ACHT-



6o P O L Y M N IA.

ACHTSTE HOOFTDEEL
hefihrijving van de Beelden in de Trint T).

Ermen tot hetmeetenvan een vrouwenbeelt komt, zoo is eerftdevraeg, wat
maetfchiklijkheit men tuflchen de lengte van een man en een wijfhouden zal r Den
naeukeurigen Alben Durer fpreekt'er dus van : wanneer een man en wijf van
eender foorten famen geordineert worden , zoo zal de linie des wijfs , daer uyt zy
gemeten wort , een achtiende deel korter genomen worden , als des mans linie.

Anders zoude het wijflanger fchijnen, als den man, om dathaer lichaem molliger en poezel-

ler, als des mans is. Dit is te verftaen , alsmenze by een fielt > anders yder alleen zijnde , zoo
maektmenze zoo groot, alsmen wil.

Wv verdeelen dit wijfsbeelt in 7 en een halve groote fpan , of , als den voorigen man , in

inpalmen, duimen en greynen als voren.Zy zal 8 van hare hoofden lang zijn, of tien (.*] tronien.
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Het tweede Boek. * 61
Dit zal hier mede genoeg zijn tot eenproef, die nu zijnen geeft verder poogt geruft

te ftellen , dien raede ik, dat hy zelf, op deze voorgeltelde en zeer lichte manier , eeni-

ge beelden na't leven afmeet. Want dan zal hy 't onderfcheyt , dat'er tufïchen een grof

en tenger lichaem is, gewaer worden.

Een maegdeken paft de Rankicheyt, om te beter bequaem te zijn de menichvuldi^e

fieraden, daerze toe genegen zijn, aentedoen, zeyt eender, maer onzen poëet de

heer Hooft, brengt 'er, in zijn Velzen, als een voorbeelt van Amfterdam , degroey

in:

Een Eedle maecht , die in haerjeugdes bloejen treet ,

'r Gezicht ontfonckt : ent rijpen van 'f vernuft ontkleet

Het vlijtigegelaet , vanflechtheyd vlak, tot fcbroomem

De (lal des Lichaems , bals en heup begint te vroomen ,

En maek^fel krijgt hetgeen datz' in haer boezem fluyt ,

Een braefheyt voegltjckblinki tenfchoonen aenfcbtjn uyt ;

Danpaerlen, goudt enfleep. Zy wongevien vanyKelen >

Verborge nijdt ontfaen haer minderegcfpeelen.

Het welbehaegen der minnaers is , wegens de tengerige rankicheyt , ofvroomaehtige

welgezetheyt eenes maegdelijken lichaems, zeer verfchillich , gelijck Cbereaby Te-

rentius zegt

:

Defchouderslaeg, deborftgegort, en tüjfpeprangt,

Zoo dungelijkjen b'tes, dat rekentmen voorfchoom

En een deurvoede Pros , die noemtm' een Amazoon

,

Ofeen Soldaetentros, Maer wat de mijn belangt ,

Z' is nae de nieuwefnof, te poezel ofbefneeden

,

Z' heeft een oprechte kleur , en vaftgevoede heden.

NEGENDE HOOFTDEEL.
Befchrij'ving van de Kindertjes in de Trint

letter E.

Erftelijk verdeel ik dit bovenfte kint, van vier hoofden lang , in 8 pal-

men, yder palm van vier duimen , en yder duim , als voorheen, in 10
greyntjes. Ik zal , wat de lengte aengaet, om niet te veel vergeeffchen

arbeit te veroorzaken , maer kortelijk daer oyer loopen.

H 5 Van
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Vdn den topfcheidel

nederwaerts

Tot het oor en
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tot den navel
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Dit jonge Kint van vier hoofden lang, moogt gy dan voort tot 5.6". 7 en meer
hoofden lengte doen opwaffen , gelijk wy'er hier twee van vijf hoofden lang , een van
vooren, en een van achteren, by geitelt hebben, 't Is genoeg, dat gy hier met Palm,
Duim en Greynen te meeten geleert hebt. Die zijn voornaemire oeÉrening in dit deel

tier konlt ftelt , zal door deezen bril ver genoeg zien , en't zal hem wel de moeite

tvaert zijn , levende ofdoode kinderen zelfs eens in haere voornaemfte deelen afte mee-
ten ; en te zien, hoedanich zyin't opgroeien verranken. De kinderen van drie jaren

hebben, nae't zeggen van Flinius, haer halve lengte , maer den vollen wasdom komt
ongelijk.

Wy hebben byna diergelijk een manier van meeten, als wy hier gebruikt hebben,

in het tweede Boek van Alben Durers Proportie , behalven dat hyzijn palmmaet, of

xneetftaf, daerwydiein vieren verdeden , in tienen neemt. Zijn Tal en deeltjes

komen anders niet qualijk met de onze over een. Hy verdeelt oock het Deeltje noch in

drien , en noemt het een Trimulum , 't welk ik bekenne dat in 't naeukeurich mee-
. ten zeer nootzakelijk is. Deze manier van meeten overtreft ook zeer verre die

van zijn eerfte Boek , daer hy zijn Scheider of deiier, beftaende in de geheele lengte

des beelts , in half, drie- vier -vijf- zes quart , en zoo voorts , tot meenj-

gerley
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Het tweede Boek- 6%
gerleytoe klieft ^ hoewel wy de geenc, die dezen regel behaegt, niet wil-

len afraeden die te volgen. Die luft heeft kan ook de beelden van Durer in't

groot Hellen, en zijn verkeerder , kiezer, en vervalfchers gebruiken;

ook zijne buigingen, in't vierde Boek nazien. Zeeker hy heeft betoont , golk^ner
dat hem het onderzoek der maetfchiklijkheit ernft was. £n hy antwoort de

prop rth.

geene, die zegden, of men dan zoo veel moeiten zal doen, en zoo veel

tijdt aenwenden , om alle beelden dus afte meeten , daer men'er dikwils in

kleynen tijdt veele moet maeken ? Wy gebieden dit niet , maer dit leere

ik, zeythy, dat men door vlijt en naertticheyteenigegtwisheyt, die op
vafte reeden iteunt , behoort te zoeken ; want van zulk eenen , die die ge-

wisheyt nevens een verzekerde hand verkregen heeft , zal niemant der

lichaemen afmeetingen afvorderen. Want de oogen , door de konit bereyt

zijnde, vangen aen een Regel te zijn, en de hand volgt de konft met een

verzekert betrouwen , en fluit de dwalingen uit. Hier opvolgt dan vaer-

digheyt. Engy, van kennnTe doordrenkt zijnde, zult niet twijfFelen wat

gy doen zult , noch lichtelijk een punt , ofgetrokken linie verzetten. Zoo-
danige konltwerken verdienen lof, die geenflns angftich» maer lieflijk en

vryzijn, en worden by yder een voor goet gekeuru Deeze kunnen van

geenonervaereneinde regels der konit voortkomen, alfchoonzedevry-

heyt van de hand bekomen hebben. ]a zulk een vryheyt is een geboeitheyt te

achten , dewijlze tot d walinge uitfpat. Wat ons ?engaet , wy en willen de

Schilderjeugt ook in geen te wijden zijdweg leyden. Wy beveelen hen al-

leen eenige weynige beelden , 't zy nae't leven , of na de befte Statuè'n

der ouden, op onze maniere verdeelt,, in Palmen, duimen en greynen,

op't papier te brengen: 'ten waere de noodt iet naeukeurigers y dat zel-

den voorvalt, vereyfchte. Zoo zullen haere oogen door deeze weynige

opening een regel vinden , die haer , by gebrek van die van Peltkletus , ge-

noeg zal onderfteunen , en becjuaem maken om de natuer met verlichte

oogen aen te zien. Want die te veel wil meeten, mocht zich zelf verge-

ten, eaEufranor, die zelfs van de proportiekunde gefchreven heeft, wiert

nochtans befchuldicht , dat hy zijne lichamen te rank , en zijn vin-

gers en kneukels te groot maekte , waer inne hem onze cudtstijdtfche,

Hooqduitfchen , als ifraélvanMents, hupfe Manen > en andere, mooglijk

noch overtroffen hebben ; want haere naekten fchijnen > alsofze uirgehon-

gert waren. Dus dan alles wel rijpelijk overweegende y zoo blijfik noch-

in mijn eerfte gevoelen , darmen den paffer y door gewoonte van op-

merken , in het oog moet zien te krijgen : en darmen in fehoone pro-

portien te maken , veel hooger zal geraeken door doen , dan door zeggen :

en dat men het gezicht veel beeter tot een goed oordeel zal brengen , door

de misflagen afte zien * dan akijt afte meeten. Want de maeten der deelen
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te kunnen noemen , is noodiger om onkundigen te overtuigen , danom zich

zelven te helpen.

Academv- Welaennu, mijn Schilderjeugt, tree nu vit hooger in de fchool , om
teykenen. outstijdfche pronkbedden, enleevendenaektennateteykenen. Streefnu

elkander voorby , om den roozekrans , en hoop in't toekomende op den
gewenfchten laurier.

Wanneer de herfft korte dagen en lange avonden maekt , en het u beuren

mach naekten na't leeven te teykenen, fla dan wel gade,wat zwier de geheele

figuer heeft, fchets'eruit, wijlze on vermoeit is, en vergelijk dedeelen

wel tegen elkander. Neem op 't verkorten acht, leg de fchaduwen op'er

rechte plaets , en handel alles na den aert van het zachte vleifch. Hier mee-
nenveele wonder in de kunft te vorderen, maergy zult'er tijdten arbeyt

verquitten , ten zy gy u verbindt de natuer inhaer eygenfchappen vlijtich

'na te volgen. Wantfchoon gy jaerenlang teykende , indien uw opletting

innaeukeuricheit niet aengroeyt; en datgy zonder oordeel alleen maer de
fleur volgt, gy zult wel veel teykeningen toonen kunnen, maer geen tey-

kenaers geworden zijn.

Dcgcbrec-

ken te ken-

nen.

TIENDE HOOFTDEEL.
Van de gebreeken en de leelijkheyt.

N is dan niet genoeg , ö Schilderjeugd ! veel mans-en

vroubeelden na't leeven te teykenen, penszakken te berd

brengen, en den tijd te verquiften. Is't datgy ubequaem
kent een beeld na't leven te teykenen , want anders is't be-

ter dat gy u noch ontrent plaifteren of fteenen oeffent , zoo

zoehccnieven, datnateykenenswaerdichis, op dat gy in geen quade ge-

woonte komt. Zie toe, of de Knien door den Kou feband niet bedorven

zijn , ofde Dgie-muskulen , als by d'ouden is waergenomen , haer eygene

gedaente hebben, of de Scheenen en Kuiten niet met kneepen, door 't

binden , vervalfl zijn. 't Vrouwvolk is dit veel onderhavich j zie toe

of buik en lendenen door 't parfTen der kleederen niet miswaffen zijn,

en of de borften op haer rechte plaets ftaen. En zoo zalmen , in't

vermijden der gebreeken, de fchoonheit vinden. De gebreeken zijn ge-

meen, maerde fchoonheit is raer, enlaet zich van niemant kennen, als

vandiezenavorfcht. De Heer de la Serre , door H . Dullae rt verduift , ge-

valt my wel, daerhy in zijn Onderhout der goede geelten aldus redevoert:

Laet
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Laet ons alleen van de wercken der natuer fpreecken , zy heeft noyt maegt,

buiten de geene, die Godt als eerfte wieg, waer in hy ruiten wilde, be- Geenvreuw:

genadigde, voortgebracht, daer niets op te zeggen viel. Daeruytfproot beelcdaer

dit , dat die groote fchilder, die van voornemen was om de fchoone Heieene met °P te

na zijn verbeelding uit te beelden, de fchoontte dochteren uit de ftad ver-
Ze§Sen raIt#

koor: opdat zijn penfeel, uit zoo groot een getal van fchoone aengezich-

ten , van elks iet ontleenende , maer een eenige volmaektheyd zoude te

famen brengen. Het welk ons d' onmacht van de natuer openbaert , in een

fchoonheyd zonder gebreck te vormen* Ik heb noch noit vrouwe zoo
fchoon gezien , datzeaen al de werelt zouw behaegt hebben. Daer is altoos

noch een kleynefmette, die het heldere glas van harefpiegels bewalrat.

d' Hen zal een rechtmaetige geftalte hebben , en blank zijn , en echter van

rnv nd ten ooren toe gefpleeten. d' Aader zal een breet verheven voorhooft>

ee - kleyne mond , en vriendelijke oogen hebben , maer daer by een platte

kootneus, geklooft als een waterhond. Geene zal, recht uit gezegt, aer-Yoor^ee^

dich van ommegang zijn: maer met geleende lokken, en gekochte tanden.

Deze heeft alle trekken des aengezichts behaeglijk, maer is gebult op den

krommen rug, en heeft een boezem als een volle naes zak. 't Valt my ver-

drietich la Serre, hoeaerdichhy oockis, geheel uitte volgen. Ook zoo

en was ons voorneemen niet de lelijkheit te befchrij ven , maerop dat de ge-

dachten derfchoonheden, boven geroert , te beter affteeken, zoo willen

wy'er iets van reppen. Het gemeen zeggen is, dat de Schilders de gebre- Dar de Schil-

ken, die zy zelfs in haren perfoon hebben , ook veel tijts in haer werk ver- ders veeltijts

toonen, 't Zydatze bij fter mager, vet, lam, ofgebult zijn, ofwel fcheel^rekfrT'
zien. De reden zouw zijn, dat onze innerlijke zinnen met onze uiterlijke haer werk

gedaenten lichtelijk overeendragen. Maer wat zalmen dan zeggen? Dat laetenblij»

alle fchoone menfchen in de fchoonheyd , alle lelijke daer en tegen , in de ^ea *

lelijkheyd behagen fcheppen? Zeker neen. Want men bevind menichmael

het tegendeel. Keyzer Augufluswas delangfte niet, nochtans had hy een

afkeer van dwergen, en een fchrik van verminkten. Wanthy hieltze, ge-

lijk Suetenius getuigt, als fpotfpeekuigen der natuer , en vanquade bedui-

dinge, verbuigende zich liever met te zienfpeelen, zoet klappende en

welgefchape kindertjes van Sirien, en aerdige moortjes van Marokko. He-

liogabalus daer en tegen , de fchoonfte jongeling zijnde , die van de zon ge-

zien kon worden , en die d' oogen betoverde van al die hem aenzagen, liet

noch wel in de badftoven tefamen roepen al de geene 3 die met kakhielen

gequelt waren. Hy beval ook tot hem over maeltijdt te brengen, acht

kaelkoppen, acht fcheelaerts, acht doove, acht die aen de jicht zaten,

acht zvvartachtige, acht dieuitftekend lang waren, acht onvermogende

vette, en acht, die wel dappere groote neuzen hadden , na 't Grieks fpreek-

I woort
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vvoort van elx acht ; Apantofto* Hybelafteookaen zommige dienaers hem
op te zoeken, voor een gefielde prijs, duizent pont fpirmekoppen, en
men zeit , dat men hem 'er tien duizent pont leverde , waer in hy zich ver-

hovaerdichde , dat hyover zoo een ftadt, daerzoo veel fpinnekoppen in

waren, heerfchte. Maer omby delelijkheyd te blijven, zoo geetik den

lezer deze volgende ftaeltjes. Homerus in zijn tweede boek derlliaden be-

fchrijft een van de Griekfche raden aldus :

1 Eerfteftaelt- Therftjt de klapper , en den wijden raetsverachter ,

je. Zachfcbeel , en wasgebult van vooren en van achter :

Hjf had eenfpitjfen kop , en naulijx lun daer op.

yeroon Benz*oin zijn belchrijving van Weit- Indien vertelt dat hy,- tot

Tweede Kumana zijnde , een voorniemlte Heeren vrouwe van dat land zach, die
ftael. aen den Spaenfchen Gouverneur een gefchenk van fruiten bracht, weikers

gelijken hy in veertien jaren, die hy in de nieuwe wereld verfleet, noit ont-

moet heeft. Toen zy, zeyt hy, haer gefchenk al ftil zwygende gedaen

hadde, zette zy zich op een bank neder, zoo dat wy ons over haer fchoone

leelijkheyd met gemak konden verwonderen. Zy was ganfch naekt , uitge-

nomen de fchamelheit , want de gehuwde vrouwen dekken die met een kleet

genaemt Panpanila , maer de dochters alleen met een band j zy w^.s overal

met zwart befchildert, en met hangend hair tot den gordel , haere ooren

waren zoo lang gerekt , datze tot op de fchouderen hingen , door 't gewicht
der oorringen, daerze vol van ftaken, gemaekt van een zeer licht hout

Kakoma genoemt. De nagelen hadze uitermaten lang , de tanden zwart,

een groote mond, en deneuslellen deurfteeken met een ring, diez? Kari-

Derdeftael. koriheeten; zoodat het beter een gedrocht , dan een ménfchlijk lcheplel

fcheen. Is u dit te barbarifch , zoo bezie dit aerdigelnla-tfche, dat de E:
Raetsheer Heemskerk^, in zijn Bataeffche Arkadie , zijn Huders en Har-
derinnen doet zien , alsfa ruflehen den hooffchen Haeg en het wijslievende

Leiden hare paerJen een wey nich ververfchten. En terftont cjuam daer voor

den dach (zeyt hy) een onhebbelijk wijf; haer hair, inplaetsvan poeijer,

was doorzaeitmet ontelbare menichte van fchilferen. Haer oogen , die,

als ofze haer volle flaep niet gehad hadde, meteen lofleloorai heyd heen

en weer draeiden, flonkerden van roodicheir: En die roodicheir, bezet

met een rand van geftremt was, maekte dat alle oogen, niet anders, dan

van het hooft van Medusa , haer daer van afkeerden. Haer ganfche bakhuis

was beleyt met een puiftige purperverw : en haer onbefchofte neus fcheen

haer uitfteekende kin te dreigen van daer in re willen pikken. Waer boven
de lang gehairde winkbrauwen , door onachtfaemheit in een gewaffen , een
dijk fchcenen te (trekken, te.ensde golven van 't dicht berimpelde voor-

hooft. T'iffchen de kloven van hire grove omgeflagen lippen , lagen noch

Ijiei en daer de druppelen van 't drabbich dikke bier, daerze, op'teerfte

ont-
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ontwaken , haer natgierig keelgat gulzichhjk mede gewent was te laeven

;

en dat haer ganfche lijf, en voor al haren vadzigen boezem , door een on-

vermogen vetticheit , zoo hadde doen zwellen , dat het eene een dikgebuik-

te bierton , en het ander een overladen koe-uyer geleek. Deze aerdige Hof-

meeiterinne, met een Toebakpijp aen de mondt , en een kan in de hand, -

trad al flingervoetende na den wagen , en begon met een fchorre ftem , en

een pinkend oog het zoete gefelfchap , op den wagen zittende , te nooden

tot een pijpje fmooks, en een zoopje zoenwater , woorden die de eerbaer-

heit der Harderinnen , en de befcheydentheit der Harderen zoo tergden ,

dat zy de voerman bevalen daedlijk een eynd van zijn drinken te maken , en

zonder uititelvan dat hol deronnutticheden afte fcheyden. Zie daer een

aerdige leelijkheit , daer Brouwer werks genoeg mede gehad zouw hebben,

om hare ongave begaeftheden t' overtreffen. Maer hoe mooyze ook is , my
walgt 'er van > en echter bevind ik dat de grootfte geeJten fomtijts vermaek

genoumen hebben in dergelijke leelijkheden. Gelijk de Ridder Philip Sidney

in'tbefchrijven van Mopfa: en Servantes ^v^r^in'taffchilderenvan een vierde ft«I.

zekere Parieryna , die hy bynae met de volgende fieraden afbeelt

:

Ons Parierptje lijkt een pareltjen op zy, DonQutchot

Want z? beeft hetflinker oog verhoren deur depokken , \%a\
Haer pok^eputjes doch zJjnvalletjes, daerby I J ^

Graffteeden om *tgebroet der minnaers in te lokken.

Haer aengename neusjlaetpuer uitpuntichejt

Gekrult , om 't montje niet befnot ofvuil te maeken.

Haer montjen, alsz.egaept r zJchtotaend'oorenfpreyt

Volmaekt , zoo haer de helft der tanden niet ontbraeken.

Haer lippen zyn vry groot , viel daer een hutfpot of,

Al woeg&e vry wat zjvaer , het konden lippen blijven :

De kleur is blaeuw engroen , lijkjaspesin het hof.

Maer kon iku baerftal en lengte recht befchrijven,

Gy TLOud verwondert'ftaen : doch difs mijn macht te hoog :

Z'iswatgekromt, gebult, de knien de montgenaeken

,

Maer waer het mooglqkjlat men haer recht uyt verboog ,

ZQQZ.0UW haer hooft mtffchien wel aen de volder rdeken.

En dez,efehoone paerl had lang haer rechter poot

Aenmijncn Bakalaurgegeven om tepaerên,

Maer laes z,' is lam en dor , haer nagelen ter noot

,

Diebreet zJijn , tuigen noch hoe aerdich datz.e waren.

Maer my dunkt zeker, dat ik mijn werk met het afbeelden van deeze
goelijcke Itaeltjes meer ontfiere,dan opfchik. 't Is beft dat ik mijn eyge zin-

lijkheit volgende voortflae , en waerdiger Schilderyen ten toon ftel. En hier

in zal ons niemant beter,dan de groote Clio, de hand bieden.

I 2 CLIO
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De Hiftoryfchrijffter.

Het derde Boek.

Inhoudt.

J_JE trotfe Oioport iet heerlijx aen tejlaen.

Zy teert een rijkejloff^ waer in degeeft kanfpeelen ,

Wat was ofoitgebeurde , op 't z>inrijkft te verbeelen j

En in vaat deelen dat een konftftuk moet beftaen.

Hoe dat , wanneerm een daedt op
y
t naeuwft heeft overwogen*

CMenyder landaert elk *Perfoon na zijn bejlach

Heeft uit te drukken : en , zoo veel de kunft vermagh ,

Elx lijding 5 yders doen moet toonen als voor oogt n.

Zyftelt de beelden als op een Toneel ten toon,

Enfteekt uit Gloryzucht d' i^Aeloutheit nae de Kroon.

Op de Print.

TTIer is d3

Hiftorykunde op 's werelts topgeklommen ,

* * Zy voert het Heldenboek , en Famaes veldbazuin 9

Waer door verftaen wordt i Hoe't Gevalfomtijts inpuin

Begroef\ en doofde die voorheen alsfakkelsglommen.
Gins ment 'Prins Faëton den wagen van de Zon

:

'Daer is Jupijn te raedby d' oppermogentheden :

Hier wort te lande , gins te waterfelgeftreden

:

't Wort alles 5 't zy menftreed y ofleed* ofoverwon*

'Door ziele lijdingen en doeningen bedreven.

CMet recht wort dees Heldm God CMavors toegefihreven.

IN-
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INLEIDING.
'Yzultonsnu, ó Moeder vanjalemus en Hymen, vinders van

creurgezangen en bruilofts liederen , den wech tot eer en prijs

oaenen , en gereet ftaen , om de geene , die een hoogen trap

der konft beklimmen , met uwen Lauwerhoedt te beichenken.

! Leer ons nu, welk de heerlijkfte dingen in de konft zijn, en

welke men, om van umet roem en glory uitgetrompet te worden, zal

aenfiaen. Sla ons het heldenboek van uwen (i)fchrij ver, en de Godlijke \y
*'my~

vaerzen van uwen (z) Poëet open, en wijs ons aen, wat de voornaemfte /
%
\ ^om^

deelen in een Hiftorie zijn. En gy , die de ziele van de dwaelftar Mars zijt , nts .

lees ons de lichaemlijke beweegingen , en de teekenen van de lydingen der

ziele voor -

y en deel ons, om yderding zijn behoorlijke grootsheit, door

byvoegfelen en zinnebeelden , te geeven , de drift van uwen geeft meede!

EERSTE H O O F T D E E L.

Van de Algemeenheydin de Schilderkonft.

L3cwgf'jfj^| Vterpe heeft ons becpiaeme geeften tot de Schilderkonfl uitge-

B zocht, en haer aireede ter teykenfchoole ingevcert. En
Polymnia heeft aen haer de menfcbkunde geleert. Maer wy
zullen de wakkere geeften aenmoedigen om algemeen te

worden; dat is, zoo veel gedaentens der dingen nae te beel-

den, als 'er zouden mogen voorkomen: dewijlze alle te zamen, en elk

in'tbyzonder, door een zelve beleyt naegevolgt, enin het verftanteens

Konftenaers begrepen worden, 't Is fchadelijk te denken, 2eyt eender,

datmen alles niet zoude kunnen bevatten : Want wat is'er dat on3

verftant verzadigen kan .<? zegt Flnlips Momay , brengt 'er zoo veel we -

tenfchap in , en vervult het met zoo veel kenniftender dingen, als gy ^ ™ BijM

kunt , het zal in begeerlijkheyt verwakkeren , en hoe 't meer houdt,
er

*"*f"

hoe 't meer zoekt, krijgende daer door noch hooftzeer noch quaede ïnaege.

Onze kleerkaflen , zegt Kafiodorw-, kunnen eens vervult zijnde , niet meer

bergen: dit trefoor wort noit overladen. Maer als het aireede zeer veelt

heeft ingenomen,zoo gaept het geftadich nae meer , te meer , gelijk Cicem

zegt, dewijl dat alle vryekonften eenen gemeenen band hebben, en als-

doormaegfchapaenrnaJkanderen verbonden zijn. En men moet niet twij>-

1 1
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Alle vrye felen,zegt G. Vofius, ofde eene wetcnfchap is tot onderlinge hulp voor d'an-
konftenheb- ^ er ^

j
ac zy zjjn mank, ten zy ze met malkander eenRey van kunden uit-

derünge
" maken. Hoe en zoude dan niet aen malkanderen hangen deze onze algemee-

maegichap, ne wetenfchap , van de naebootzing aller zienlijke dingen? Dewijlze alle

op eenderley wijzein'tverftandt begrepen worden, end' eene zoowel als

hoe vee! te d' andere in vormen verwe beftaet. Hier en geit de fpreuke der Italianen
meereenee- n \€t t ^t die te veelbeftaet weynich bevat; want de Schilderkonll blijft

dèflen"

Z1,n
enkel en eenwee?ich , fchoonze de ganfchenatuerbefpiegelt. Laet u, ó
Schilderjeugt , daerom geen arbeit verveelen ; want die een ding machtich

is wel te doen , zal 't niet zwaer vallen , een ander-, daer de zelve deelen

,

als wel teykenen en koloreeren , in zijn , waer te nemen , ook ten eynde te

,. brengen. Maer dit geit u alleen , die van Edelen geeft zijt , en zoodanige
- m " als ons Euterpe uitkoos, die met luft en vermaek na leering haeken, enden

univerfcel te vergetelvliet poogen'tontzwemmen. Wat dunkt u.^ Poljdammde kamp-
eerden, vechter verfloeg in zijn jeugt een verwoede leeuw zonder wapenen: zoud

gy hem tegen geen Beer durven wagen ? Hy kon een ftier in het midden
der kudde by een been zoovaft aengrijpen, dat de zelve hem nieten kon
ontworftelen , zonder zijn klaeuw in de vuift te laten, zoudgyhem Serto-

r'im paerdeftaert niet toevertrouwen uit te pluizen f Hy hield een loopenden

wagen met eene hand vaft , zoo dat de paerden , hoe ofmenz' ook aendreef,

gedwongen waren te blijven ftaen: dunkt uniet, dat hy een roeyfchuit

machtich was op tt houden? Diehondert pont droeg, kan ook tachtich

pont tillen, en ook negentich; want 't vermogen van iets op te heffen,

ïtrekt zich tot onderfcheyde dingen uit. Zijtgy bequaemde maet en ge-

daente van een beelt te leeren , waerom niet van gtbouw en lantfchap f Ten
zal u niet zwaerder vallen veel beelden wel te leeren ordineeren , als 't u ge-

vallen is, de bewegingen, die in een beelt behooren , maetfehikkelijk te

vertoonen. De omftandicheden zullen fpel fchijnenaenhem, dieze ern-

ftich by de hand neemt, indien hy in hooftzaekenbedreevenis. Dekunft
van koloreeren , 't verftant van fchaduwen , en 't beleit van de houdinge

,

worden ook in de minfte verkiezingen vereyfcht. Het mach zijn dat de geen,

die de konft alleen als een Schoenmakers ambacht oeffenen , niets buiten

hun leeft verftaen : tnaer de geen die verftaen watze maken, zullen ock
gewaer worden , dat alle andere dingen ook door dat zelve verftant verftaen

worden.

die't grootfte Hier op zegt Tuüius . gelijk in d' andere konften, als de moejelijkfte din-
kmnavp!- gen verhandelt zijn, 't overige niet veel arbeyts vereyfcht, als wezende

he°rninftc°

r
vee^ ^c^ter om te begrijpen, ofte ookfjmwijlen denvorigen gelijkvor-

nietvfrle- mich; zoo gebeurt het mede in de Schilderkonll , dat diegeene, die een

gen ftaen. menfche wel kan uitdrukken , met eenen verftaen zal , hoe meneenige an-

de-



Hei derde Boek. ft
dere gedaente, fchoonmenzenoit heeft vóór oogen gehadt' , ook zal kun-

nen afmaelen. Zoo en behoeftmen ook niet te vreezen, dat hy, die een

leeuw offtierbequamelijk kan uitfchilderen , 't zelve ook geen andere vier-

voetige dieren zoude kunnen doen; te weten, alsmeftze hem voorftelde.

"Want daer en is niemant , gelijk Quintilianus bevellicht , die in groote zaken

dapperlijk uitmunt , of de dingen van minder waerde zullen hem toevallen*

Zegt hier op, Phidias heeft nochtans Juptersbeêh beter, dan den anderen

toeitel uitgewerkt, daer eenander heminooglijkver in zoude overtroffen

hebben, 't is zoo : maer Pbidtas heeft dezen omitandt voor die tijde veracht

,

en heeft zijn geelt daerinne niet willen vermoeyen ; fchoon hy 't wel konde»

als hygewilt hadde. Elders zegt den zelven Quintilianus, dat een Schilder >

die de rechte manitre van Imneeren , ofte naevolgen , maer eens gevat heeft*

al wat hem voorkomt > lichtelijk zal afbeelden ; jae wat hem in de natuere

2ou kunnen voorkomen. En waerom niet ? Daer alle dingen, gelijk Sotra^

ftjhaerbefchrijft, haereverwen, verdiepingen, verhoogingen, verdon-

keringen , en verlichtingen hebben , en of hart of zacht, ruw of gladt

,

en oudt of nieuw fchijnen ; die de Schilders dan daer in nae volgende , niet

en miifen te treffen. ,. _,

Key zer M. Aurelim » die ook de Schüderkonft oeffènde, zeyde zeer wel , . ^ *":

dit allerley oeftening , hoe goet zy ook is , ons eyndelijk vermoeit en afkeer verfeel ofal-

veroorzaekt, daczedaerom ongelukkichzijn, die zich maer op eenderley gemeen

yerltaen. En dat daeromme de (-uden een eeuwigen roem waerdich zijn, mee ftffte

die, de traegheit verdreven hebbende, zichind' algemeene wetenfehap-
Z1,n'

pen hebben meefter gemaekt. Onsi natutrlijk lichaem vemoegtzieh met
weynich , maer het aendachdch vernuft paft i\ aeg nae meer en meer te hon-

geren. De braeve geeften , in 't Wen lts gulden ouderdom, benaerftich-

derizich niet alleen om iets temaekenof te weeten tot onderhouding def

levens , en verkrijging van roem , maer zweetten in alles te leeren datmen
leerenmochte> en betrachtten om meer te kunnen, als'erte voren bekent

w jsgeweeft.

Toenin de vijf-en-tfeventichfte Olympiade veel volxop den top van den v q^^
berg Olympus vergadert was , om de fpeelen te vieren , zoo verfcheen'er Van een Phi-

ook een Thebaens Philófooph , die met zijn eygen handen gemaekt hadde, lofooph.

al hetgeene hyöm enaen hadde: als zijn hemde geweven, zijn paltrok

genaeit, zijn fchoenen gemaekt, zijn boeken gefchrevenen gebonden,,
en zoo voort met al zijn toeitel : als nu 't volk zich van die vremdicheit ver»
wonderde , en hem vraegde r waer hy 200 veel dingen geleert hadde f Zoo
antwoordt hy daer op aldus : De leuiheit van u lieden is oorzaek dat de kun-
{ten en ambachten onder u zoo verdeelt zijn , want het geene gy met u allen

verftaet* behoorde een alleen altemael te kunnen. Ik zal nu niet zeggen of
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Wat de aloë- het volk door die redenen hadt behooren befchaemt te worden , dan of den
meenheyt Philofooph volydeleopgeblazentheydin zijn kleederen (tak: maerik derf
verhindert het onze Schilderjeugt wel tot een voorbeelt (lellen, op datze trachten

mogen om meefter in alle deelen vanonze kunil te worden. Deluiheit van

veelen is oorzaek, dat deeze dit, engeene dat leeren fchilderen; want

het geenezy met hun allen kunnen, kon bequaemelijk van eenalleen be-

grepen worden, Klaeg niet over de tijdt, dat fe kort, ofover u vermogen»

dat het zwak is : maer wijt het d' onachtfaemheit : die met wilmoediger

harten zijnkrachten totoeffening infpant, en zijn veritandt te werk itdt

,

zal het geen hem te vooren buitenreiks fcheen , lichteli j k toevallen : hy zal,

het geen ver afwas , met'er tijdt naederen : het zwaere zal hem luchter en

het donkere lichter worden. Tree maer moedichtoe, de Konltgodin w:l

aengevochten, jae fomtijts verkracht zijn: daer wil ten miniten een

{a) Erichrimnius , of meer dan halve volmaekrheit geteek worden , die door

Jupiters gunftin de Karos gezet zijnde, wel voor een volkomen man zal

deurgaen.

En voorwaer , dezen graedt der Algemeenheit in de konft te bereyken

,

Voorbeelden *s z0° vee ^ te waerdiger datm'ernaeftae, om datzede krooneder gloryen

van Alge- aen haere verwinners geeft , grooten loon nae zich fleept , en vol van ver-

meeneMee- maek is. Men behoort ook niet licht te wanhoopen, daermen zoo veele
"ers* voorgangeren haere hoogte heeft zien beklimmen. Rapbaeï, zegtmen,vvas

in alle dingen univerfeel of gemeenzaem gracelijk, hy wift overal wech
meede: 't welk in een algemeen Schilder, om goedtte heeten, vereyfcht

wort. Francifcui Juniusacht hun dennaem van Schilaers onwaerdich, die

niet vaerdich kunnen uitdrukken, wat haer hunnen verheven geell voor-

draegt. Maer dit oordeel zal veelen te ftrengfchijnen, hoewel hetby een

-, , groot deel der oude Meefters in waerden gehouden is , als by Pemij , Porde-

wel hulp none, Roffo -,
del Vaga, Caliarj, en veel andere , tot op onzen tijdt. Ik

neemen. zal gaerne toeftaen , dat een meefter in groote werken hulp van anderen

neeme, die in bywerk geoerTent zijn: maerdie met recht dennaem van

Meeiter in Hiftoryen draegen wil, moet ook raet weten, als 't nood doet

,

tot

T Bacon in (a) De Poëten zeggen, diXVulkjnm , op Mtnerve verheft zijnde , haer poogde te ver-.

j •
i . krachten, maer dat, zy'zkhhier tcgenftellende, htm, nae veel fioeijens, zijnzaec ont-

i j fchoot . en dat Erhhtomtes daer uit voort cjuam : Wiet s bovenlijfeen volmaekt (chepfel was,

van menfchlijkegedaente, zijnde de reft van 't onderlijfeen gladden ael. Deze is d° eerfte ge-

weeft,die een koetswagen gebruikt heeft, zooom dat hy niet wel gaenkonde, als om dat hy

zich wegens zijn mismaekthcyd fehaemde.

Hier mede gaven zy te kennen: dat een konftenaer, die den Oodt Vuïkaen afbeelt , de

konftige n^mer, Miner-ve, willende trotfeeren , fchoon 't hem ten vollen niet en gelukt,

echter wel zoodanich een werk te weeg brengt , daer maer een Karos, dat is gunft vanop-

dragers en roerntrompetters , van noden is, om hem tot d' achting van volmaektheyt te

brengen.
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tot bywerk. Den ouden Schilder Dionyfiuswienden naemvan Anthropo-

graphus (ofMenfchfchilder) gegeven , om dat hy buiten zijn Menfchbeel-

den niets maeken kon. Maervvat naem verdienen zy wel , die maer eenige

byzondere geringe dingen, en altijts het zelve, voor den dach brengen ?

TWEEDE HOOFTDEEL.
Tot voordeelvan die maer tot eenige byzondere verkiezingen

bequaem zijn.

Och de geene , die 't algemeen onmachtich zijn , zalmen toelae-
'
£ Alganee*

ten, en ten is niet te misprijzen, dat zy eenich deel verkiezen , Sn^gjf
daer toe zy zich zelven bequaemft vinden, 't Is beter datmen een mch deel te

ding uitnemende wel kan doen, dan veel dingen maer redelijk, verkiezen.

Die getn iuitflaeger kan worden , mach leeren pijpen, zegt Cicero j en het

is met onze konftenaers , gelijk met die van de letteren. Buait vertelt van

dry fchoolgezellen , waer van den eerften zeer gemakkelijk Latijn leerde, J- Huart in

maer de twee andere fcheen 't bynae onmogelijk ; doch in Dialedica geko- d'Onderqx*

men zijnde , zoo was den tweeden , die de Grammatica niet en had kunnen kin& "er

bevatten , uitnemende voortvaerende en fcherpzinnich in die kunft , en de f?jl
?*

twee andere koften'er haer leven lang niets van begrijpen. Maer wyder
alle dry tot de leiTen der Aftrologie komende , zoo was 't aenmerkens waer-

dich, dat den derden , die noch goet Latijn, noch Dialeética had konnen
leeren, inweynich tijtsmeer wift, als zelfs zijnleermeefter, hoe onbe-

quaem men hem ook in 't leeren van andere wetenfehappen bevonden hadde.

Waer uit befpeurt wort , dat yder vernuft nae zijn byzondere, en als daer toe

gefchikte konft verlangt , en dat het tot wetenfehappen , die hem vreemt
zijn, nok recht bequaem is. Zoo kan 't ook gebeuren, dateenige deelen

der konft zelf aen braeve geeften wederftrevich , en dat andere deelen hen
als toelachende en eygen zijn. En zelf zoo hebben onze allergrootfte Mee-
fters , die het univerfeel ofalgemeen der Konft machtich waren , iets alder-

liefftgefchildert. Enhoeovervloejenden geeft men vindt , hy zal doch tot

deeze ofgeene dingen te verbeelden meerder geneygt zijn, dan tot andere;

ofde tijd en gelegentheit zal hem tot het eene meer, dan tot het andere noo-
den. Italiën bemint naekten, Spanjen Santenen Santinnen, en Britanje T ft

••

bevallijke Jufferen. Een braefgeeft ftaet na dat deel , dat in achting is,daer derf wakkë-
hy zich bevind , en word ook dikwils wakker door eenich tegenftrever in de ren den geeft

konft. *tls ons onmogelijk ergens in uit te munten» zegt Chryfojïomus , ten

K zy
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zy dat wy met d' alleruitmuntenfte om ftrijt daer nae trachten. En voorwaer

het en kan twee loopersr tot geenfehade gedijen, datzeuit Eery ver tegen

elkander om ftrijd rennen. Dees Edele nijd zal braeve geeften ten top voe-

ren. Zoo ftreed Rafa'él tegen Angelo , en Angelo tegen Rafa'él, en Pordenone

metdengrooten Titiaen. Maerdat niemand, hoe verdrietich het ook zy,

het niette zeer ter harte neeme, van voor het tegenwoordige verwonnen

te zijn : gelijk Srancia van Bolognen , die, ziende d'overbevallijke Cec'üia

van Rafa'él, zoo veel beeterals zijn eygen werk, zoo verbaesde , dat hy

f?

e

k°
n\ van M**k te Dedde vie^ > en van hartzeer itorf.. De konft (trekt zich in zoo

wiid uk. wijde velden uit, dat geen vernuftigh geelt verlegen zal ftaen, om een

wech te vinden , daer hem niemant zal kunnen achterhaelen. d'Alleroutfte

Schilders zijn ook al verfcheyde weegen ingeflagen , en de byzondere driften

haers gemoeds zijn altijts in hare werken bekene geworden. Want Apoüodo-

r««betrachte de fchoonheit, Polygnotm de gratiën , Zeuxis was göet Fruit-

Elk Schilder fchilder, maermaekte zijn menfehen hoofden te groot. Eumarus deed
heeft iets <iac alles na 't leven, Paufone verlelijkte , ^//«begracyde, en Dionyfxm volgde
em eigen is.

^Q natuerj en jfon n j ec fan menfchenlchilderen. Protogenesin zijn jonk-

heyt niets dan Scheepen , Paufiai was beft m kinderen en bloemen , Parra-

Voorbeelden ƒ#* was goed van omtrek. Demon vol geeft, T»/wwfttsdiepzinnich, Pamfilm

vandouden. geleert, Nicomachus vaerdich , Amulius fchoon van verwe , Nicophanusnet,

Mecbopanusmw. Sejvjp/owasfraeyin'tgroot, P^^in'tklein, Anüpbitus

in beyde, Nicias in honden , en Ludius in aerdige landfehappen. Maer
Androcydes , by yder een bekent voor een lekkeren vis-eeter , wiert vermaert,

om dat hy de viffchen , die hy rondom zij n Scyüa gefchildert hadde , zoo Ie-

vendich hadde verbeelt. En men oordeelde, dat hem dien aengeboren vifch-

luftin't fchilderen meer vorderde, dan de konft zei ve* Daer ismaereene

gietkonft, zegt Cicero, in welke Miro, Potykktus, en Ljfippusde kroon

fpanden. En hoewel deze Konftenaeren inhaere werken eikanderen zeer

ongelijk bevonden wierden, zoo was daer evenwel geen reden, waerom
men wenfehen zoude, dat yder niet by zijn eygen handelinge gebleven was.

Zoo is 't dan , dat de Konftenaeren eik als tot iets eygens gedreven worden

,

waer door men, als door een byzonder merk,hiere werken kent, gelijk

men de zweemingen en 't krooft der ouderen in de kinderen gemeenlijk ge-

i
waer wort. En al hoewel deze byzonderheden eer afwijkingen , dan volko-

mene vafticheden der konft kunnen genoemt worden, zoozijnze, als een

bloembedde, dat verfcheydeverwige tulpen en tijlen draegt , den liefheb-

bers een bekoorlijke vermaeklijkheyt. Enhetgeenedat in de konft, door

een eenich vernuft , onmooglijkfchijnt uitgevoert te kunnen worden , wort

door 't inilaen van veel verfchillende wegen, die elk nae zijn ingebore luft

enzinlijkheytverkieft > door de rnenichte der Edele geeften teweege ge-

bracht,
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bracht. Wie ook der ïtaliaenfche of Nederlandfche groote Meefters is 'er

oitgeweeft, die ofin 't geheel der konft , ofineenich deel', niet iets by-

zonders als eygen gehad heeft ? Gelijk Michiel Angelo in deurwroehte naek- yaa d'rtaüa-

ten, Rafael in bevallijke vroutjes, Corregio in poezele vleesachjticheyt , nen,

Hantegna in 't navolgen der oudtheyt, Framiskg Pamienfis in edele Teyke-

ning, Titiaen in verheve ronding, Paulo Kalliary in geeftige kleedinge,

Caravaggio in natuerlijkheyt, Karatz, in kracht , Bajfan in nachten en vee

,

en Tintmetin alles aen te flaen. Een ander zal mooglij kluft hebben om dee-

zebyzonderheden nader aen te wijzen, en ook van onze Duitlchen: maer .-?
n^ 1"

van de laetfte tot een proef, zoo was Durer gezet op rneeft eenerley ftof

van kleederen , Lukas van Leyden op zedichét , Eabmoprijklijkeordinan-

tien, Antmy van D^op bevallijkheit, Rembrand op de lijdiogendes ge-

moeds, en Goltfius op eenige groote Meefters hand eigentlijk na te volgen.

Hetzouwmy verveelen deeze byzonderheden verder aen te wijden. Maer
den rijkdom der natuere geeft keur aen yder geeft, om iets te verkiezen

't geen met hem over een komt. Daerom willen wy debyzondere verkie-

zingen in volgende trappen verdeden.

DERDE HOOFTDEEL
Van de dryderleygraden der konft.

f
Et eerfte gilde komt met Lippus hervonde vond van grotiflen te

! voorfchijn , ofmet zwierige feftons , vlecht bloemkranflen , en Eerfte trap.

ftelt veelverwige ruikers in potten en vazen - en WijntrofTen en

fchoone Pers en Abrikoos , of Meloen en Citroen , en een hel-

deren Wijn.roomer op een zwangerenDisjmet witte en geverfdePapeljoent-

jes, Roomfche Haegdis, en Kalabrifche Tarantel, ofMuyzijkboek en

Vanitaslnder eeuwicheït. Ofzy beftellen keukens met allerley koft , van

Vlees en Vifch , en bekoorlijk Wiltbraet, en al wat onder dennaem van

ftil leven begreepenis. Zoo draegteen boomgaert allerley vruchten, en

zoo wort de konltin alledeelen rijp. Elke goede boomdraegt zoodanich

fruit , als hem eygen , ofin hem geint is. En aller dingen eygenfchappen

worden^oo beft doorsnuffelt. Maer deze Konftenaers moeten weten dat zy

maer.getneene Soldaeten in het veltleger van de-konft zijn.

Pe geene die tot het uitbeelden van de edelfte verbinteniffen van een ge- Slechte ver-

heeleHiftorie zich onbequaem bevinden, zegt Junius, vallen in 't gemeen
ezlnSen>

aen 't deurknutfelee van denJTchilt van eenich vermaert Kapitein , op een

K z bouw-
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bouwvallich out Kafteel , op een zeltfame grotte met klimop , Ceytenblat,

Mirtel, en Wijngaertfcheuten overfchaduwt •> ofiets, daerzy beft mou-
wen aenweeten.

Zeker de kunft is tot zulk een misfortuin gekomen , datmen in de be-

gebruik" roemfte kunftkabinetten het meeftendeel ft ukken vind, die niet anders,

dan voor een luft ofals in fpel van een goet Meefter behoorden gemaekt te

worden, als hier een Wijntros, een Pekelharing , ofeen Haegedis, of

daer een Patrijs, eenWeytas, of dat noch minder is. Welke dingen,

fchoonze ook hare aerdicheden hebben , alleen maer als uitfpanningen van

de kunft zijn. Daerom zeyde Zeuxü, als hy hoorde hoe'tgemeene volk

van eenige flechte dingen veel werks maekte , en de voornaemfte over

't hooft zach , dat zy uit onweetenheit niets anders , dan den droeffem van

DrwiiPt de kunft preezen. En hier over was 't, dat hem Pretegenes verftoorde , toen

volk veel- hy vernam dat zijn gefchildert Patrijsken van de menichte meer , dan zijnen

JJJ

tsoP lalyfns geacht wiert. Die den Olympifchen Jupter y die zoo wonder kon-

gen , êe ft
" ftich en fchoon is , zegt Lucianus , als bundeling over 't hooft ziet , zonder

acht geeft, die "iet roem te verheerlijken , en alleen zich vergaept aen het aerdig

werk van den fierlijk gefneeden voetftal, of aen de welgevormde pantoffel

,

en daer wijt en breet van fnaetert , zult gy te recht met dien botterik gelij-

ken, die by een Rozelaer gebracht zijnde, om de fchoone en geurige bloe-

men te zien, meervermaek fcheptinde fteekeldoornen ontrent den wor-

tel en elders te bekijken.

Zeker 't is onvermakelijk te hooren , als fomtijts onweetende , doch ver-

waende liefhebbers , het befte deel in eenich ftuk willende aenwijzen , iets

zoo gemeens uitpikken , dat by den Meefter fchier als flapende , often min-

ftenvan zijnvoornaemen arbeyt ruftende , gemaekt is. Deeze dingen zijn

by He ouden als overmaet of toegift tot het voornaemfte werk geacht ge-

weeft , en wierden van hen Parerga genoemt^ en zijn by groote Meefters ge-

meenlijk door de hand van jongers en aenkomelingen, of van de geene,

die daer een handwerk van konden ,
gemaekt. En waerlijk de kunft wort by

veelen als een handwerk gebruikt , die al haer leeven lang ontrent een zelve,

of altijts dergelijk werk bezichzijn. Deeze hebbenden Schilder ook niet

uit te lachen , die , op CiprefTeboomen te fchilderen afgerecht , toen hy

van een Schipbreukigenmenfch verzocht wiert hetdroevich Zee-ongeval

voor hem uit te beelden, hemvraegde, of hyniet een CiprefTeboom daer

by gefchildert begeerde? Noch ook den Mechelaer, die op Sim Niklaes

beeldekens gewent , als hem een lievevrouw beelt wiert afgevordert , den

aenbefteeder overreede , dat hy liever een Sint N'tkUes met dry kindekens 'm

een tobbeke zoude doen maken.

Dat niemant my nu zuer aenzie , als ofik de verkiezers » en Schilders van

bo-
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bovengenoemde rariteyten verkleynde : ik fpreek maer nae mijn gevoelen,

en laeteeen ander by 't zijne. d'Oude Schilders doriten van Piereykjuwel Ontfchuldi-

een Schilder van kleyne beuzelingen maken , fchoon hyheele winkels met ging des

kramery: hzeltjes met gras en kruit geladen , en tienduizent diergelijke Autheurs,

dingen meer zeer nettekensuitfymelde, en daer veel geit voor kreeg. An~

dreas Mantegna hielt ftaendedat de Schilderyen, die maer nae'tgemeene

leven, ennietnaedefchoonheytderantijke beelden aerden, weynichom
't lijf hadden. UtchielAgnolo Caravaggio, daerentegen, hielt voor kinder-

werk , en beuzelingen , al wat niet itip nae 't leven gefchildert was , hoe-

danich , ofvan wie het ook ware. En Buonorotti maekte zelfs van al het fchil-

deren met Olyverwe wy venwerk. Die dit alles had willen ten argfte duiden,

2ouw niet veel uitgerecht hebben. En zoo meyn ik dat zy ook niet en zullen,

die my zouden willen afbrengen van dat ik het fchilderen van gemelde fnor-

repijpen en fnuyfteryen inde laegfterang ftel. Maerom dit eenichzins te

zalven , zoo zeggen wy met Plutarchus , dat wy de Schilderye van een Haeg- En 2a iv jnff

diffe, vaneenaep, van een alderleelijklten Therfites tronie, jae'talderaf-

fchuwelijkfte en veracht fte, als'tmaernatuerhjkis, met luften verwon-

deringe aenzien , en zeggen , hoewel men het leelijke en mismaekte niet

fchoon, noch hetflechte heerlijk kan maeken, dat leelijk nochtans mooy
wort , door zijne natuerlij kheyt , en ten aenzien van de naevolginge,de zel-

ve lofverdient die men aen'tuitgelezenite fchuldich is te geven.

De tweede bende komt met duizenderley verzieringen te voorfchijn , en

fpeelt met Kabinetftukken van allerley aert. Sommige brengen Satyrs» Tweede trap

Bosgoden, en Theflalifche Harders in liet luftige Tempe » of voeren

d'ArkadifcheT/^r en Laura ten bofch uit, ftreeïen'toogmeteenluftich

gezicht, laten de wandelweegen deurfchieten , of bouwen een weelich

Paradijs , daer allerley aert van Dieren langs de heuvelen grazen in de Zon-
nefchijn. Andere komen met nachten, en branden, vaftenavonden , en
mommerien her voor : ofmet bambootferytjes , of kluchten van Jan hagel

,

of met Barbiers-en Schoenmakers winkels, en verdienen den naem van

(4) Rhjfiarograpbi, zoo wel alsd'oude Vyveykcus voornoemt , alwaert maer (a)Schil£èr&

met Goudzoekers, en Spookmakers. Nochtans houd ik al deeze verkie- van kleyne

zingen hoog genoeg, om de braeflfe geeften te doen zweeten,eerzeden benzflingen*

trap van eere, daer deeze aerdicheden te vinden zijn, zullen beklouteren.

Deeze woonen in de woeite Alpen , en doen het water van de bevrooze

klippen ftuiven; andere bouwen fteeden en kafteelen» ofdryven de wollige

kudde in de groene valeyen, of de melkkoe met volle uyeren by boere ge-

huchten , en het bolle Melkmeysje langs den dijk. Andere mengen zee en

lucht onder elkander, en voeren de Schepen ten Hemel , ofgeplet aen de

klippen ten afgrond , ofmet kleinegolven aen elkander datze vyer fpuwen 5

K 1 en
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en hebben 1 uft in touw en takel ; of voeren Neptuin in een Zeefchulp , met
Trytons verzelt , over 't gladde pekel. Andere weeten Paleyzen , en

Kerken, en fchoone gebouwen inwendich te vertoonen , vloeren te leg-

Zeuxis fchil- §en ' en welffels te fpannen , en zijn de geduldichfte onder alle.

derde gaeme Zeuxis Schilderde ongaren gemeene Hiftorien , 't zy van oorlogen, of
een vremde de daden der helden of goden, maer zocht altijtseenigegeelïigeverzie-

•" ;

n«e ringe , 't zy in 't uitbeelden van eenige driften en hartstochten , als in zijn
* g" Penelope dekuifche eerbaerheit, in zijn JupiterdeMajeïïeit , inzijnwor-

ftelaers den yver tot winnen , in zijn Slangeworgenden Herkules den fchrik

van Alktnena en A}nfitrion,in zijn Agrigentfche Juno , daer hy al de dochteren

der Stadt om naekt zagh,de vclkomenfte fchoonheit ,in zijn Helene de Poë-
tifche drift van Homerus, in zijn Centauren de wonderlijke vereenigingen

van halfmenfch , halfdier. Eneyndelijkinzijnoude Beitemoerzijn won-
derlijken aert , want hy lachte zich zelven te berfte. Ljfippus vtrmaekte zich

met > onder d' ander Olympifcheftatuen , ook een beek te maekenterge-

dachteniffe van Poljdatnus Schotujfeus de grootlle en frerkfte kampvechter van

zijnen tijdt. Maer ik zoude onderde Meefters van deezen tweeden trap,

die ik alleen de eer van Kapiteynen en Hooftluiden in de konit te zijn meende
toe tefchrijven, dus doende ook wel Veltoverftens mengen , daer wy
in 't volgende meenen van tefpreeken.

Het is onmogelijk dat iemant een treffelijk en roemwaerdich werk zoude

maeken, zonder eerftdaer toe een waerdige ftoffe verkooren te hebben.

Hierom hielt Arifloteles by Piotogenes geduerich aen met hem te vermaenen

,

de daeden des grooten Alexandersaï temaelen, om deeeuwidi duerende

faeme van deezen Vorft met zijne Tafereelen te vereenigen, 't Welk by

Ljfippus ook is in 't werk gefrelt , de zelve van zijn kintshey t af beginnende.

Als degroote Pompejus zijne fchouplaets met beelden verfierde , zoo ver-

koos hy geen andere, als vanbefaemde mannen, wel wetende datze door

de Konftenaers met meerder yver waren uitgewrocht. Zoo zegt ook Hinius

ergens, dat de Schilderyen niet alleen wegens de konft, maer ook wegens
de gedachteniffe van doorluchtige perfoonen, welkers daeden zy verbeel-

den , te achten zijn.

Wy zullen nu onze leergierigeen eerzuchtige Schilderjeugt op den der-

denen hoogftentrap geleyden. Den wijd beroemden Nicias hielt ftaende

,

Heerlijke
^ 2egt Demetrius Pbalereus , dat een Schilder, die lof begeerde , zich een «e-

Ver

^rk°
e
noeg âme ftoffe behoorde voor te ftellen, zonder dezelve daer na te;be-

ahzijnde
' fchroijen , en in kleyne (tukjes, als bloemen, vogelen en ander Jbeuzel-

den opper- werk, te verbryzelen. Hy hielt het voor geraden, dat een goed Meefter
ften crap der 2ich tot het afinaelen van geheele land-en zeeflaeen beg;af.

sonit.
jn een waerachtich Konftenaer wort 9 na't gevoelen van DiotyftusHali-

karnajfus
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kariiaffus, een grootmoedige natuere vereyfchr, ofdathy zich ten minften Grootmoe-

met ten fïantvaitich voornemen tot allerley hoogftaetelijke en wonderbaer- dicheyt ver-

lijke bedenkingen gewenne.hn hier op zegtjumus zeer wel,datmen liever de ""
"°

weeldericheit des ongetemdtn geeits in eenluftbaere en overvloedige vin-

ding, zell"s tot vergnjpens toe,moet laten fpeelen,als datmen de wakkerheyt

des vooitvai enden -emoeds in een al te beklemde ftoffe zoude laeren ver-

flerven : want daer is geen overeenkomt! tuffchen een verachte zaek en een

grootmoed;gen geelt, £n zeker hoe zoud'et Cbares Ljndus , den Difcipel

van Lyfippus, in den zin gefchoten hebben , zoo heerlijken Zonnebeek te

ordineeren, als hy voor de Rhodianen, tot een wonder in de wereltge-

maekt heeft? Ditgroote Colloflus was 70 ellen, of hondert zesentwin-

tich voet hoog , en zeer maetfchiklijk van proportie. Yder vinger zoo groot

als eenlevendich menfch , en de duimen naeulijks te omvademen. het was

van koper gegoten, en, fchoon van binnen hol, en met zware iteenen

gevult , zoo hadden'er negen hondert Kemelen genoeg aen te dragen , toen

men 't Metael van dit verbroken beelt verkocht had, fchoon men yder Ka- -^mt
meel gemeenlijk met achthondert ponden belaft. Men had'er ook twalef 710000.

jaren aen gearbeyt , en dryhondert talenten aen geit aen verfpilt, Het ftont pont-

aen de haven op twee Zeehoofden zoodanich fchrydende, dat de groote

Scheepen tuffchen zijn beenen konden invaeren, en uitloopen. Dergelijk

een grootmoedicheyt maekte Staficrates zoo geacht by Alexander de Groote ,

vermitsinen in al zijn vindingen een byzondere grootsheydt , ftouticheyt

en heerlijkheyt befpeurde : waer door hy oock in gedachten kreeg en voor-

ftelde,den berg Athos in Tracien tot de gedaente van een man te formeeren,

en daer van het vermaerfte en duerzaemfte beelt, dat oy t in de werelt was , re

maeken : het welke in zijn flinkerhand zoude houden een bewoonbaere

fiadt, bequaemvoor tienduizent menfchen, en met zijn Rechterhandt

een groote Rivier in de zee doen uitftorten ; en fchoon dit werk achterbleef,

zoo heeft Staficrates nochtans een eeuwige geheugenifle door zijn groot-

moedige bedenkingen verdient en verkregen* Zommige dan worden ook
zoo tot den hoogden en voornaemften trap inde Schilderkonft, die alles

onder zich heeft , geport en gedreven , welke is het uitbeelden der gedenk-

waerdichfte Hiftorien: Onderdezeis noch onderfcheyt, eenige zijn on-

trent prachtige en hoogftaetlijke bezich, en doen haer werk van gouden
paden en edele fteenen blinken. Andere zoeken treurige en beklaeglijke, en

bewegen het gemoed tot medelijden. Andere zwieren de Helden-

daden der ouden , krijgen, en verdervende oorlogen in 't hooft. Andere
vernoegen zich alleen met heeren en vrouwen gelijkeniffen tefchilderen 3

en vinden het zelve 't profijtelijkft van al.
Orcenfche

Gy nu , die yan zoo hoogengeejft gedreven zij t, kunt zoo naeuw niet j^uvitu
be- L 5 .
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bcpaelt zijn : lufthet u mogelijk Olympifche ofCircenfche fpeelen te bert

te brengen, zoo luft het my iets daer af te melden, om uwen geeft aen te

hitfen. Eer d'overdaed inbrak > om het Renperk met beeften uit verre

landen te vullen , befteede men , in op den wagen en op 't bloote

paert te rennen , naeulijks een uer : maer de fpelvoogden brachten

onder andere Schouwfpeelen fomtijrs zeftich of meer gewapende jon-

gelingen in. Dit geleek ten deele een krijgsbende , maer meer na

een troep fchermers in 't handelen der wapenen. Deze, na de gewoo-
ne loopen gedaen te hebben , voegden zich in't vierkant , en hielden

hun fchilden, die aen malkander raekten, boven hun hooft 3 ftaendede

voorfte recht overeynd, de tweede een weinich lager, de derde en vierde

noch Iaeger,en voorts neergeknielt met een dak van fchilden boven 't hooft

,

dat, gelijk het dak van een huis , -allengs neerging. Twee gewapende

Jongelingen namen , dit beftelt zijnde , een loop van ontrent vijftien tree-

den verre, en malkander uitgeeifcht hebbende , fprongen op deze gevoeg-

de Schilden van de laegte na de hoogte, en veinfdennude kanten van dit

boek*
Schildendaktebefchermcn, en dan in't midden daer op tegen malkander te

kampen , als op't vafte lant. En op deze wij ze van fpeelen leerde men na-

derhand in ernft {teeden beftormen. Virgiel zal u, die hier fmaek in hebt, met
ftofs genoeg verzien , daer hy't jaergety van Ancbifes met land-en water fpee-

len vereert.

ƒ? vm
Indien gy luft hebt tot Bacchanalen, zoo hoor toe, noemen die van

tot 'ij/kdom
outs eenvoudich en vrolijk plach te vieren. Men droeg'er een beker Wijn

,

cap.6. eneenWijngaertrank, en een korfje met drooge Vijgen , en eindelijk een

Tallus, dat is een nagebootfte manlijkheit; en men leyden een Bok om.

Maer dat alles wiert naderhand door de goude en zilvere vaten , prachtige

kleederen, gerit van paerdea en wagens, enmommeryen, verduiftert en

verwaerlooft. Offchept gyvermaek in de kromme fprongen van de Satyrs

en Faunen, Vader Lybers gevolg ƒ Vier den geeft vry den toom, of be-

VwiUn
'

naeS t u Sileen/ Virgiel zalu met een ftaeltje dienen dat vol vangeneugt

SiUms. is» En't luid aldus:

Tweejongers, Chromis en Mnafilus , opdendagb,

Silenus , daer by vafl injUepgevallen lagh ,

Zien leggen in een bol , met aderengezwollen

Vanhaaren wijn, diehy, een dagb voorheene aen' t bollen

Gepeepenbad, gelijkbydoorgaens opgevult

In vol is; by zijn hooft lagh krans aen krans, gekrult

Van Wijngaert , en men zagh eengroote wijnkan hangen

— Aenbaergejleetenoor. De knaepen uit verlangen

{Dewijl degryzaert hen zoo menicbmael bedroogh

Het zijn beloften ) trein uer hem , die nu zijn oogh Ge-
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Gelookgn had , en ronkte , en knevelden met banden .

Van kranfien hecht en vafl zijn voeten , en zijn handen

:

En Egle quant opflagl) de bange maets te baet

:

NymfEgle, d' allerfchoonfte enfierfte vangelaet

Der Veltgodinnen. Toen de Godt nu quam t'ontwaeken

En d' oogen opjloeg , zoo bemaeldeze zijn ka eken ,

De kin en
7

t voorhooft met een moerbay paers en root,

By loegh om dit bedrogh , en[pak in dezen noot

:

Mijnkinders, laetmelos. Waerommy dusgeknevelt}

Bet isgenoeg datgy my > dus van' t nat benevelt ,

Betrapt ziet. Eifcht nujlechts wat liedgy hooren wilt :

U zal ikjnet een lied , haer met wat anders milt

Te vreede (lellen. Totn zoo hiefhy aen te ztngen

Dat al defater-rey en 'f wiltfchier op deêfpringen.

Van Andreas Mantegna komen eenige aerdige bacchanalen in Print uit. Maer
ik moetu, die vermaekin Schilderachtige en Poëtifche Hiftorien hebt, 't Vonnis

ook dit volgende uit ^p«/««jraeededeelen. Hy zach, noch Ezel zijnde, va
,

n
f,
aris

*f
er

het vonnis van Varis , als voigt , fpeelen. Den berg lda was'er met groente JcJJ y

e™* '

befteeken, daer een zijpende bronne van boven af uitqueelde, eenige toon r.

Geytjes fchooren de krulden. Eenluftich jongeling was'er , als den Frygi- UK 10.

aenfchen Herder Paristoegemaekt, met eengebreydenlijfrok, een Bar-

barifch kleet om de fchouder , en een gulden tulbant om 't hooft , zich vein-

zende over 't vee te heerfchen. Daer by was noch een naekt jongeling, be-

haeglijk om zijn fchoon geel hair, dat met klaerblinkendegoude doppen
deurvlochten en opgetoit was : een luchtich manteltie bedekte zijn flinke

fchouder, en zijn ftaf en roede meldden hem voor Merkuer te fpeelen. Hy
quam alfpringende aengeloopen, en gafeen appel, met klatergout ver-

guit, met de rechterhand aen hem, die Paris fcheen, en met wijzen knik-

ken en handgebaer melde hem Jupiters gebod , en wederom keerende pakte

hem voort weer uit het gezicht. Daer op volgde een dochter, eerlijk van ,

weezen, als Juno, een witte Koninginne kroon omdrukte haer 't hooft,

en haerhand was met een ftaf geladen. Daer drong noch een ander in, Mi-

^

nerve niet ongelijk, met een blinkenden helm op 't hooft, zy verhiefharen

fchilt, en zwikte de fpies, even gelijk zy ten ftrijdegaet. Een derde ver-

fcheen'ernoch, begaeft met uitmuntende lieflijkheit en Goddelijke verwe, v
beduidende Venus, recht in zulker geftalte, als toen zy noch maegt was

:

betoonende een allervolmaekfre fchoonheit, in een byna naekt lichaem.

De verwen harer dunne kleederen waren tweederley, als wit , beteykenende

het deel dat van den Hemel quam, en zeegroen dat van de Zee; zywiert

van maegden als Goddinnen verzelt. Maer Juno van twee jongelingen,

L de



82 CL I O.
Junoen de hoofden met helmen bedekt , die met kopere punten > defhrren gelij-
haer geftoct.

jjende , beflagen waren » en voor Kaflor en Poliux uitgingen. Jutte trat , ter-

wijl de dertele Pijp verfcheide wijskens fpeelde , met een ongemaekte fta-

ticheit voort , beloofde met een eerlijk toeknikken, indien zy den prijs

Minerva en
fcreeg 9

'

t geheele rijk van Azië aen den Harder. Üe ftrijdbare Minerve wiert
aerge oet.

yantwee Schiltknapen ,Schrik en Vreeze, die op bloote zwaerden danften,

opgepaft. Achter haer dreunde een Pijp» met oorlogs hor, hor, ver-

mengende een fcherp geklank onder een grofgebom , op de wijze van een

Trompet, bequaem om dansluft te verwekken. Zy, met een ongeruft

hooft, verfchriklijke oogen , en quiks gelaet , wees met vrolijke bootfen

aen Paris, dat , zoo hy haer de verwinninge der fchoonheit gave, hyin de

v ftrijden verwinner, en wijs en vermaert zoude worden. Venm y metgroote

hacraeftoer. gunftderfchouplaets, bleefmidden op 't toneel liefelijk en zoet lachende

itaen, omringt van poezel ronde en melkwitte kleyntjes, blijde kindert-

jes, diemen waerlijk liefdekens, en uit den Hemel gedaelde, ofuitdezet

opgevlogene Kupiden , zoude gelooft hebben te zijn : en even daer zoo wel

te pas aengekomen ; want met vlerkskens , pijltjes, en alles quamen zy

met de zelve overeen. Hare jonkvrouwen met ontfteeke fakkelen , als ofze

een bruiloft bedienden , blonken voor haer. Hier waren de bekoorende be-

vallijkheden , defchoone ueren , die met tuiltjes en lofle bloemen te ftroi-

jen hare Godinne vereerden , en een geeftigen dans maekten. Defchoon-
hairige Venus, Godinne der welluft , terwijl men Lydifche liedekens onder

veelgatige pijpenhoorde , die der toezienderen harten zoetelijk ftrookten

en ftreelden , begon haer liefelijk te beweegen , en lankfaem , met een

vertoevendentret, zachtelijk tegaen, door de golvende vlerkskens, en

met het hooft allengskens op het zoet geluit des fpels wenkende , met hart-

roovende bootfen en beweegingen hare flappen te planten. Somtijts zijde-

lings lonkende , fomtijts ftrafdreigende , fprong en danfte maer alleen met
haer oogen. Zy dus voor den rechter verfchijnende , fcheen aen hem door

Venus krijgt
iiet b L1}gen der armen te belooven , dat , indien zy voor d' andere Godinnen

.

' geftelt wiert], zy aen Paris ten huwelijk zoude geveneen alderuitnemenfte

fchoonheit , ja eene haer zelve gelijk ; en toen gaf den Frigiaenfchen Har-

der, met gewilliger harten, als een item van övenvinninge, den gouden

appel aen dit meisken. Of deezen kamerfpeligen dans niet fchilderachtich

vertoont is , geefik den liefhebbers te oordeelen. Maer laet ons tot opwek-

£
je jnc

king der geeften de pracht der Romeinfche Triomfen eens bezichtigen. De
minfte van deze was Ovatium genoemt , en den Tryomfeerder droeg op zijn

hooft een krans van myrten , te voet gaende met pantoffelen , op het geluit

van pijpen en fchalmeijen, aldus trat hy binnen Rome, om een fchaep ,

dat zy Ovis noemden > te offeren. En zöödanich een blijde inkomft hadden
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degeene, diehaerevyandeneermet minlijkheit, als met macht overwon-

nen hadden.

Maer de groote Triomf was verfchriklijker aen te zien , om de merktey- „

kenen van den verderflijken oorlog. Triomf/
Toen Markus Marceüus der Gaulen Koning Briomarus overwonnen, en

met zijn eygen handen verflaegen hadde , klom hy met deffelfs wapenen

,

die als een blixem glommen, en met goudten zilver, en (choone werken

verfiert waeren , op zijnen Triomfwaegen: hebbende dezelve , aeneenen

hoogen Eykelboom ordentelijk gehecht, zelfs op zijne fchouderen: rij-

dende zoo met dezeeerteykenen (want hy was de derde en lelie der Roora-

fche krijgsoveriiens , dieeenvyandich veltheer zelfs gevelt hadde) de ge-

heele ftadt deur. Zijn heyrkracht volgde den wagen, zingendeden Goden

en haeren veltheer ter eeren allerley gezangen, tot dat hy dezen rijken roof

in den Tempel van Jupiter Feretrius had opgeoffert.

Paulm Emilim triomfeerde dry dagen lang : in den eerften dach vertoonde Xjet Flut.

hy» op tweehondert vijftich wagens, niets dan beelden, tafereel en, en ?' Ewwiw

Schilderyen. Op den tweeden dach 't gewonnekrijgstuich op wagens: en't Nullus
geit wiert van dryduizent menfchen gedragen, in zevenhondert vijftich Triomf.

vaten, vier mannen aen een vat. Den derden dach met fchriklijk trompet-

ten aengeheven vertoonde eerft hondert en twintich gladde offen met ver-

gulde hoornen en kranflen van bloemen gekroont , geleit van jongelingen ,

omgort metfchoone gewerkte voorfchooten , en nevens hen jonger knech-

ten , die de orTervaten droegen. Daernae zach men 't goudt, en den Konink-

lijken roof, en een ongelooflijke pracht.

In Lucullu&mkomtt. was Flamini vechtperk met de wapenen der vyanden,

die groot van getal waeren, en het oorlogsgetuichengefchut van Mitbri-

dates, rondfom behangen. Voorts vertoonden zich een deel geborduerde

Ruiteren , heerlijk gewapent , tien zeyzenwagens , en daer op volgden

feltich gevangen overlten , vrienden der twee grootfte Koningen van Azia.

Daer nae quamen honden en tien galeijen met koper gefpoorde voorftevens.

En een beelt van Mitbridates zes voeten hoog , geheel van goudt, en een

koftlijken fchilt , al bedekt met dierbaere gelteenten: twintich ronde bek-

kens vollaeden met zilverwerk, entwee-en-dartich met bekers en harnaf-

fen van louter goudt en gemunt goudt, wierden dooreenige minnen nae-

gedraegen. Hier op volgden acht muilpaerden , die goude bedden droegen,

en zes-en-yijftich andere met zilver, in gegoten plaeten: 't welk beliep

ter fomme van tweehondert tzeventich duyzent kroonen • nevens andere

omftandicheden te lang om hier te verhaelen. {*"'' r - &>ek

Maer de triornfelijkeinkomft van Scipio wort van Appiamu Alexandrinm £
C

-y^'h
met veel fchilderachtiger omzwaey vertelt ; die Rannibal in Afrika verwon- oorlogen-

L z nen
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nen hebbende, aldus binnen Rome zijn intree deede

:

Eerftelijk quamen eenige Soldaten met bloemhoeden gekroont,de wagens
geleidende, die met den roof der vyanden waren geladen, daer een groo-

te menichte Trompetters al fpeelende voorgingen. Daer nae wierden hcute

torens gedraegen, gemaektnae deforme deringenome fteeden, aerdich

befchildert: met fchrijftafels en beelden, die 't geen'er gedaen was, te

kennen gaven: nae deze wierthet goudten zilver, zoo in plaetenals in

gemunt geit, gedraegen: ah ook de kroonen , die de gehoorzaeme ftee-

den , bondgenooten , ofheyrlegers , aen de krijgshelden, om hunne dap-

perhey t en verdienden , vereert hadden. Hier op volgden witte oflen, en
wel toegerufte Elefanten, en voorts de oorloogsgevangen Karthaginenzen

en NumidifchePrincen: en eindelijk de Sergeanten, en dienaers van den

Veldtheer, omhangen met purpere mantels; verzelfchapt met een me-
nichte Trompetters en Speelluiden opallerley muzijkfpel. Al te zamen met
prachtige en opgefchortetabbaerden, hebbende ydereen goude kroon op
zijn hooft: gaendeal zingenden fpeelende op de Lydifche wijze: en in 't

midden van deze ging een fchimper offpotter, gekleet met een langen tab-

baert , tot der aerde toe , die met goude plaeten geboort en gelaeden

was, naebootfende met een gekkelijk gebaer de geften en manieren der

overwonnc volken , om de toezienders tot lachen te verwekken. Daer nae

quam de Veldtheer , op een gulden wagen zeer rijk en koftelijk gewrocht,

en van vier witte paerden voortgetrokken , omheint van een menichte , die

niets dan parfumeerfel , wierook, en andere welriekende droogen droe-

gen. Hy zelfs droeg een koftelijke goude kroone op 't hooft, die vol gela-

den was met dierbaere en Edele gefteenten: meteen purperen mantel om-
hangen , gefchort nae de maniere der oude Romeinen , al bezaeit met gou-
de ftarren. In zijneene hand droeg hy een yvoren Scepter, en in d' andere

een lauriertak , het teken van verwinninge. En met hem waren kleyne

kinderkens en jonge dochters op den wagen, en eenige jongelingen van

zijn maegfchap geleydden de paerden by den toom. Achter den wagen volg-

den de geheimfchriivers, Schiltknaepen, en andere dienaers , en eindelijk

hetganfche krijgsheyr , in benden verdeelt, diealtezamen bloemhoeden

op hun hoofden en lauriertakken in hun handen droegen : nevens de ge-

fchenken, die hun om hunne kloekheyt gegeven waren, Iaekende en prij-

zende elkander, en zelfs de daden harer Kapiteynen, naehaer welgeval-

len , vry en zonder vreeze ; en met dezen toeftel trok Scipio nae 't Kapi-

tool, daer hy zijn Triomf kleet afley. Maer dit zal van de Triomfen ge-

noeg zijn , en alleen de Schilderjeugt aenmoedigen , om , door 't uitbeel-

den van zoo heerlijke en rijke vertooningen, nae den Triomf in deSchil-

derkonft te trachten.

Men
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Men vind ook andere plechtlijkheden , die heerlijke doffe leveren.

Als de Romeynen een oorloog ter zee zouden aenvangen, zoo zuiver-
2aiverin<y

denenheylichdenzy eerit hunne vloot > en dit ging aldus toe; zy itelden derZeevloo-

vooreerft eenige uutaren op den zeeoever, dewelke zy dan, ten aenzien ren.
^

van al'tvolk, met zeewater befprengden , en voorts daer op offerhanden dpptanus

deden. Daer nae traden de hooft Kapiteinen in kleyne Jachtfcheepjes,
x ' -

varende rondom al de Scheepen, en dragende d'overblijffelen van 't ge-

offerde in hunne handen, biddende de Goden, datzy opdeze offerhanden

wilden keeren al het ongeluk, dat hunne fchepen (fond te overkomen,

waer op zy dan deze overblijffelen in de zee wierpen , en verbranden het an-

der deel, wel bewierookt opd'outaren- ondertuffchen (forten al de gee-

ne , die hier tegenwoordich waren , hare gebeden tot de Goden , met aen-

dachtendilheit. V Ca t

Voorts zoo zijn de Hidoryen zoo rijk voor die nae den hoogden trap der c/;

-

j^fd.
konft doelen , dat de keur veel duizenderley is. Maer wat hoeftmen verlee- ca Gloria,

gen te zijn, daer onshet heylichboek desBijbels zoo rijkelijk werk ver- comecheper

Ichaft? Op deezen hoogdverheven trap dan der Schilderkonft zit Clio, Ifgfariafi

d' eerfte van haere zufteren , met duizent opgeflaee boeken : zy zal u lfofs
u

\
*?*&

genoeg verfchaffen , en u voor de minfte , wel uitgebeelt zijnde , met roem
i>):uomo 3

en glory vereeren. Want die dezen trap, die de hoogde is , waerdichlijk dar opera

beklimt, is indekonft nietalleeneen opperde Veltheer, maer zelfs een die Schutte-.

gebiedende Prins.

VIERDE. HOOFTDE E- L.

Vervolg van de driegraeden in de Schilderkonft.

L hoewel de liefhebbers, door het leezen van dit voorgaende
Hooftdeel , genoegzaem verdaen zullen , dat de konftdukken

,

hoe aerdigen natuerlijk uitgevoert, van verfchillende waerde
zijn: Endatmenze nae de rang, die zy in de eerfte , tweede,

ofderde trap hebben , behoort te achten : zqo zal 't ons echter niet verdrie-
ten deezezaek noch eens van nieuws aenop teneemen^ op datdekonft-
kenners de ftukken, die hen voorkomen, nae waerde moogen fchatten.
DePhilofophen, van de zielen handelende, zeggen datze of van driederley
natueren zijn , ofdatmen 'er driederley graeden van werkingen afbefpeurt

:

d' eerde noemen zy de groeijende , en deeze zoude de oorzaeke van wasdom
in alle kruiden, planten, boomen, mijndoffen, en dergelijke toenee-

L 3 men-
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mende, doch ongevoelijke dingen zijn. De tweede noemen zy de gevoe-

Devoor- lijke enberoerende, endeeze eygenen zy allerley (lach van levendige die-

werpen in de ren , vnTchen, voogelen en de menfchen toe. De derde noemen zy de

""drT'?
denkende, de Reedewikkende , orde Reedelijke, en met deeze zouden

cracden te ^e menfchen begaeft zijn. Nu, dit in de natuer zoo zijnde, wantinernft

ondi-rfchty- van onzichtbaere dingen te handelen fpaeren vvy voor onze Onüchtbaere We-
den - relt* zoo zien wy, dat deeze driederley {oorten van leevens, dedingen,

die zy bezitten, of min of meerder verheerlijken. Wy zien de kruiden,

bloemen , Edele geiteenten , en wat 'er meerder zonder beweegen groeyt

,

met groote verwondering aen; maerhoe veel wonderlijker is 't, het ge-

voogeke, dat dooreen gelijke kragt van de groeijende ziele zoo fchoon

met pluimen en veederen bekleet is , zich daer en boven te zien beweegen ,

end'aerde verlaetende, door de dunne lucht heen te vliegen. Het ooge

van de geringfte kat verdooft al 't gefchitter van de dieib..eriie Diamant of

Karbonkel- en met een woortgezegt, zoo is 't gedierte, dat zig beweegt

en gevoelt, zooveel heerlijker, en uitmuntender dan eenig ongevoelijk

fchepfel, als hetleeven uitmuntender en lofwaerdiger is, dan de doodt.

Geen minder verfchil van waerdigheyt is'ertulfchendeezeiimpel leevende

en gevoelende werking in de dieren , en de Reedewikkende uit voering van

den menfeh. Want die de Hiftoryen der dieren befchrij ven zeggen , dat zy,

yder naehaeren aert, dus of zoo doen: dat is, zy volgen haer natuer;

min noch meer als een uurwerk, dat geen andere drift heeft, dan die de

veeder aen'traederwerk meededeelt. Maer wie zouw al de veranderlijke

werkingen, die van de menfchen, door 't zoo zeer verfchillende reede-

wikken , bedreeven worden , kunnen optellen, of in zijn verftand begrij-

pen? Wat vangt de wil niet alaen-? En wat voert de Fortuin niet al uit ?

En om hier ook met een woord af te komen , zoo zeg ik ; dat de doeningen

der menfchen, die door 't Reedewikken en de wil bedreeven worden, zoo

veel van de bedrijven der andere dieren , die alleen met de roerende en be-

weegende ziele begaeft zijn, verfchillen , als 'er verfchil is tulTchen een

Arend , die van een hoogen tooren , daer hy zich wat geruft heeft , daer

heene vliegt, en een fteenken, dathy met zijn klaeuwen van booven af-

floot : want fchoon dit fteenken langs de daeken fteuitende , al eenige krom-

me fprongenmaekt, het daeken volgt zijn gezette ftreeken, terwijl den

vogel, nae'tfchijnt, de vier oorden des wereks tot zijn wil en open heeft*

Maer waer toe, vraegt gy , dienr. deeze wijtweydentheyt f Ik zal 't u zeggen.

Alsgydanmetmy verllaet, dat'er zoodanige graeden van waerdigheyt en

Edelheyt in de voorwerpen der natuerezijnj en daer by, dat'er zoo veel

meerder kennisen konft tot het uitbeelden vaneen leevendigdier, als tot

iet onberoerlijx vereyfcht wort ; dat de konft haer uiterfte kracht van noo-

den
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den heeft in de bedrijven der menfehen, en dat de Schilderyen in waerde

moeten gehouden worden nae de konft , die daer infteekt : Zoo zult gy met

my ook zeer lichtelijk de Schilderyen kunnen fchiften , en zeggen , dit ftuk

behoort tot de eerfte , 't ander tot de tweede, en dat tot de derde trap. Gy
zult ook gewaer worden , hoe ver dat zy in dien graed , daer zy in zijn , mal-

kander overtreffen , en zelfs , hoe fomtijts eenige van d'eerfte trap ande-

re van de tweedeen derde trap in waerde te booven gaen, Want in yder

graed ofte trap is noch menigerley rang, daermen de konftige werken nae

haere verdienlten in ftellen moet. Echter ftaet dit vaft , dat hoe overaerdig Zoo zijn

eenige bloemen , vruchten , of andere ftillevens , gelijk wy 't noemen , ge-
°ok ^e Sc *ui'

fchildert zijn, deeze Schilderyen evenwel niet hooger,als in den eerften graed
cr

^
en '

der konltwerken moogen geftelt worden; alwaerenze zelfs van de Heem,

Pater Zegers, jae Zeuxüen Parrafim , tot bedriegenstoe uitgevoert. Tot
den tweeden graed behooren alle kodderyen , bambootferytjes , Brouwers

poetfen, hedendaegfe fpeeltjes , molenaers kroegjes, Ludïm landfchap-

pen, en Vyreyky* Ezeltjes. Hoewel wydaerom niet toeftaen, dat alle klad-

deryen, door 't verbeelden van gemelde voorwerpen, tot deeze graeden

behooren. Want wy verwerpen al wat onkonftig is , en keuren af, al wat

geen rang onder goede dingen kan houden: Anders zoude denderden en

hoogften graed der konft wel den alderverachtften zijn ^ want men ziet

overal dozijn werk van doorluchtige Hiftoryen. De Schilderyen dan, die

tot den derden en hoogften graed behooren, zijn die deedelfte beweegin-

gen en willen der Reedewikkendefchepfelen den menfehen vertoonen. En
dewijl dit onderwerpen zijn , die meer dan een dierlijke beweeging in heb-

ben , zoo zijn de konftenaers , die hier toe een rechte bequaemhey t hebben.,

alderdunftgezaeyt. Maer, zegtgy, men vind Hiftory Schilders genoeg,

die de Kerken, de ganfcheChriftenheyt door, wonderlijk opfieren, die de

wanden en hooven der vorftelijkepaleyzen vervullen, en het druk hebben

met de fchoonfte jonkvrouwen in alle fteeden te konterfeyten. Zeeker,

zeg ik, deeze behooren noch niet alle tot denderden graed van de konft;

ten zy datmen in haere werken de boovengemelde Reedewikkingen ofmen-
fchelijke zielen gewaer word -, want een deel hoofden en lichaemen te verga-

deren, een deel armen en beenenaen een te voegen, enzooeenfïach van

tweevoetige gediertens famen te brengen , bereykt naulijx den tweeden

graed. Jae de konterfeyters , die al reedelijke gelijkeniflen maeken , en

oogen,neuzen,en monden al fraeitjes naevolgen, wil ik zelfs niet buiten , of

booven den eerften graet ftellen, ten zyze haere tronyenmetde gemelde

hoedanigheyt van de verftandélijke ziele overftorten. Wat wy hier vorders

om kortheyt wille overflaen, zullen wy in de volgende Hooft deelen te

ov ervloediger vinden»
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Dat het een

goede Schii-

derye wel

voegt, iets

leerzaems te

beduiden.

VYFDE HOOFTDEEL.
Van byvoegfels door Zinnebeelden en ^Poëtifche

uitvindingen.

Ij Alhoewel de konfl: van Schilderen in haer zelve groot is , zegt

Flmius , zoo behouden nochtans de diepzinnige vonden en hey-

melijke verftanden , die'er fomtijts in aen te merken zijn, ha-

ren by zonderen lof: en zeker hier inne wort het diepzinnich

verftand des meelters byzonder gekent ; want fchoon ik de

Geleertheit

verfiert de

Sjchilders

,

Schilders van hennetalters en gortentelders niet en verwerpe, zoo is'r noch-

tans den Schilderyen een Iuiiter , datze met den eerlijken naem van d'een of
d'ander leerfame beduidenis bekleet zijn.

Maer dit zal den konftenaer zwaer vallen , ten zy dat hy , nevens zijn

konlt , ook de zeedevormende wijsheit verftaet : waer in hy hem nootza-

kelijk behoort te oeffenen. En zoo zal het ook heerlijk zijn, eneenkon-
ftich Schilder geweldich verfieren , in de kenniflen der geleertheden , in de

Natuerkunde, Hiftorien, Poëtifche verdichtfelen , Meetkunde, en an-

dere ervaren te zijn. Want fchoon aldeeze wetenfehappen niet machtich

zijn een Schilder te maken , zoo zullenze hem nochtans met een heimelijke

bevallijkheit overftorten , en zijnen geeft met veel fchoone befpiegelingen

verrijken. En ofwel veel brave Schilders buiten de konft haer hooft niet

veel gebroken hebben , zoo heeft men doch in hare werken deze hare onwe-
tenheit in een zeekere verachtlijke geringheit van hare gedachten befpeurt.

Als de Poè- Gelijk derhalve,na't zeggen'van Tkopfoi/<*#«j,deverluftigingenderfpeeIen-

de dichteren vol van wijsheit fteeken , zoo behooren ook onze ftukken daer

af niet geheel berooft te zijn. Want het geen hier in de Poëten geprezen

wort , zal ook den Schilders tot lofgedijen.

Traege verftanden, zegt Cicero, vernoegen zich met leekende water-

beekjes, zonder nae de rechte fpringaders, die alles voortbrengen, eens

om te zien. Een zinrijke en lofwaerdige vinding in d'ordenantie, kan niet

dan uit een geleert en doorlettert verftant voortfpruiten. Geenerley weten-

fehappen behooren een Schilder vremdt te zijn ; hy behoort de ganfche

oudtheyt te weeten, en'toneyndich gatal der Poëtifche en Hiftoryfche

vertellingen op zijn duim te hebben. Hy behoort met den hoogen geelt der

treurfpeldichters vermaegfehapt te zijn , om alle beweegingen des men-

fchelijken gemoeds niet alleen te kennen, maerook» als 't pas geeft , de

zelve

een.
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zelve te kunnen uitdrukken; dewijl men noiteenichbeelt behoort onder-

handen te nemen, zonder daer in zeekere beweeging of ten min (ten eene

innerlijke neyging te vertoonen. Daer en is ook geene der vrye konden,
die meerder 't behulp van een algemeene geleertheit, als weldeSchilder-

konft , van nooden heeft. Zoo is Eufranor, nevens zijn fchilderen enbeelt-

fnijden , in alle andere konften ervaren geweeft. Fawjilüs Apelles meefter voorbede
was ook over alt' huis, envoornaementlijckindemeet-engetalkonft ; enderOuden.

hielt ook ftaende datmen , zonder den dienft dezer konften , geen volko-

men Schilder kon zijn. Michiel Agnolo was in alle kennhTen uitgeleert. Ra-

fa'él zoo ver , dat hynae den Kardinaels hoedt dorft dingen. Alben Durer

begreep alles wat in het menfchelijk verftant begrepen kon worden. Rubens

was der hooge Schooien Meefter , en nam gewichtige Ambaflaetfchappen

op zijn hals. Ick zwijge van ontellijke andere , welkers werken vol geleert-

heit fteeken, en ons over het diep verftant haerer konftftukken , doen

verftelt ftaen. Zoo dat de geheugenis des Meefters fomtijts heerlijker wort,

uit d'aenmerking van de vond , als van de konft.

En wie en zouw ook zoodanigen meefter niet met verwondering aenzien, T r
e j

die een Tafereel , als dat van Cebes, bedacht had ? De geleertheit isby de Cebcs.

oude Griekfcheen Romeinfche Schilders deurgaens nagetracht , en zoo

hebben ook haere minfte werken dennaem vaneenige zinnefpreuk, ofdie

van eenich Godtof Held, waer meedezy iet diepzinnichs te kennen ga-

ven, gedragen. Onder al de geene , die my vreemd fchcenen, dacht my Q
den lanterfant van Socratest dien hy Ocnos noemde , en als een zeel draejende

,

gefchildert hadde , daer een Ezel aen 't eind ftond en knaegde , wel den on-
bekentften, tot dat ik by Seneka nader befcheitvan hem vond, als dat hy
vooreen van de helfche plagen plach gefchildert te worden , en het verwaer-

loozen der voorhandene dingen en tegenwoordige goederen beteykende.

Lichter zoudemen kunnen raeden debeteykening van het Zinnebeelt van

Giotto. Want als Koning Robbert van Napels hem uit kortswijl belaft had

,

dat hy hem zija Koninkrijk zoude fchilderen , zoo maekte Giotto eenen geza-

delden Ezel, die aen een nieuwe Ezel- zadel, die voor hem lag, met be-

haegen fcheen te rieken : op elke zadel lag eenKoninklijke kroon en Scep-

ter. De Koning hem vraegende, wat deezeSchilderye beduide i Zoo ant-

woordehy , Dus zijn uwe onderdaenen, en dusdanig uw Rijk: want zy

tragten geduerig nae een nieuwen Heer. En als 't gebeurde , dat het voor-

nemen van maer een eenich halfofgeheel beeld te vertoonen , de zingeving

quam te beletten, zoo wiftend' ouden nochtans, door 't toedoen van ee-

nich weynichbywerk, de toezienders haer beeld te doen kennen. Nu we-
derom, fchoon het uitbeelden vaneen eenige figuer , en dezelve tot vol-

kornenheit te brengen, een rechtfehapen meeiterltukis, zoo gebeurt het

M noch-
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nochtans wel, dat de gelegenheit en plaetfe vereifcht, dat een eenzame

Hiftorie als door Zinnebeelden verrijkt wort.

Een eenz,aemftukj>p' t prijslijkjl te verfieren ,

Gefchtet op 't beft , uit veelerlej manieren ,

Met bjwerkjat bedektlijkjets verklaert:

Een Zinnebeelt uit beelden dient vergaert ,

OfDieren , die de tochten en de driften

Ontdekken , als bekende en leesbrefcbi iften.

d' Egyptenaers , Chinezen, Japonders en Mexikanen, hebben hare boe-

Zinbeelden ken met Zinnebeelden , in plaets van letteren, gefchreven; en deeze wijze

veeier vol- van uitbeelden is met de Schilderkonft ook tot ons gekomen,
ken letteren, j) e Stoifche Filofofen , willende andere wijsgeeren befchimpen , die de

deugden veel prezen , om datmen daer door de Wellufl: verkreeg , ordineer-

den een zinrijk Tafereel. Hier in zat de Wellufl: , als een tedre en gemakke-
'i Filofoofs lijke Koninginne , in een koninklijken ftoel , omringt van de deugden ,

die haer als dienftmaegden oppaften , en haere geboden en wenkingen waer-
Tafereel namen. De voorzichticheytïtont'er, enzach vlijtichtoe, dat haere mee-
oor P l

*
ftrefle nergens in geftoort wiert. Degerechticheyt en weldadicheyt fche-

nen 'er reede en mild, om al de werelt te verplichten , en niermndt te belee-

digen. Dematicheyt als haere Hofmeeftrefle bediende haer van pas met
fpijze en drank, fchijnende haer te willen vermaenen, datze zich van al

zulke dingen, welke haer te zeer behaegden, en te wel fmaekten , zoude

fpaenen) op dat haere lichamentlijke gezontheyt niet gekrenkt en wiert •

en deze was verzelt met de tucht. De vroomicheyt was hier als een Hel-

dinne bygevoegt, fchijnende te willen te kennen geven, dat, fchoon

haer eenige lichaemelijke zwaericheyt of pijnete beurt viel, zy echter de

welluft haere Koninginne in 't harte zoude bewaeren , om , door 't herden-

ken van de vorige vermaeklijkheden , de fcherpe angels van de tegenwoor-

dige pijnen en quaelen te verzachten. En met deze uitbeelding meenden de

? i r i
Stoifche de Epicureen genoeg ten toon te (rellen, en in haer gevoelen te

lïb.z.cap.xo
frnaeden. Maer den Oudtvader Auguftinus meent, datmen ook zoo een Ta-

Schriftuer- fereel behoorde te fchilderen , en de menfchelij ke eere op den troon te zet-

lijke Zinne- ten, hoewel niet als een tedere, maer echter wel als een ganfch opgebla-
beelden. zen en hovaerdige vrouwe , gedient van de deugden , die hy verfoeit , dat

alleenom dereeren wille in achting zijn. Wijders verhaelt denzelven Oud-
vader, dat zommige met het geheel Paradijs, daerdeeerftemenfchen in

., geftelt waren , en hare vruchtdragende boomen , de deugden en zeden des

cal. ii*.
levens willen beteykenen. By de vier Rivieren de vier hooftdeugden ,

voorzichtigheit , kloekheit, maeticheit,engerechticheit. En by de boo-

men nutte onderwijzingen enleeiïngen. By de vruchten, deugden en goede

zeden.
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zeden. By den boom des levens de wijsheit. By den boom der wetenfchap

bevindinge des overgetreden bevels. Of anders 200 wort by het Paradijs

verftaen de Kerke , ofte de Gemeinte. By de vier Rivieren de vier Evange-

liën jen by de vruchtdragende boomen, de Heyligen en haere werken. By
den boom der wetenfchap , de eygen macht des wils. En by den boom des

levens, Chriftus. Zoo wort ook Chriftus door de Rotfe, daer Mofes het water uit

dede vlieten , verbeelt , en doorontallijke andere figueren des ouden Tefta-

ments. Ook zoo worden by AgarenSaraen haere twee Zoonen, lfmaél

enlzaakj» de twee Teftamenten verftaen. , y .

Rojfo willende een Maryenbeek verrijken, voegden er Adam en Ev^byaen beéir.

den Boom der zonden gebonden,met den Appelderovertredinge, die hen

de maegt uit den mond neemt. En in de \0c\1t ?hebus en Diane y te kennen

gevende , dat zy met Zon en Maene bekleet was.

MaerFd/^iGerechtigheit was niet min rijk, hebbendeeen Struisin den

arm met de cwalefTafelen en Scepter, en daer boven op een Ojevaer. Zy Gerecht,g-

had op't hooft een helm van yzer en goud , met drie pluimen , over eenko-

mendemetde driederley verwen van haere kleederen : haer bovenlijfwas

naekt , en aen haeren riem waren de zeven boosheden met gulde ketenen

gebonden; als't bedroch, d'onwetenheit,vreeze, verraet, logen, wreet

-

hei r,en achterklap. Zy kroonde met haer rechterhandde naektewaerheit,

die haer de Tijd aenbracht, en haer met twee duiven te gemoet trat , met *

een krans van Eykenloof.

Apelles (als hy door den nijdigen Schilder Antipbilus by Koning Ptolomeus

valfchelijk befchuldicht was, van dat hy Tjrus had willen verraden, en

van den Koning eerftgefcholden, en voor een verrader was uitgemaekt,

maerdaer nae, als zijn onnoozelheit bekent wiert, met hondert Talenten, schimp-
en Antipbilus tot zijnen flaef befchonken was) heeft zich zeiven niet dan met Schilderyen.

het fchil deren vaneen Zinnebeelt ter wrake kunnen vernoegen , waerin hy

devalfchebefchuldigmg, nijd, laeglegging, bedroch , by licht geloove,

en den rechter Mydas uitbeeide ; gevolgt van de waerheit en boete. Maer
Guevarre fchildert zoo wel op het Toneel , als wy op 't Tafereel , beelden-

de zeker Heer uit , met een verkeert boek in de hand , als een gemaekt Fi-

lofoof miet een uitfteekende tong, als een onbefchaemt klappert; met een

befpottelijke blickeMy ter op't hooft,als een openbaer hoorendraeger ; met
barnnetels in de hand , alseenleuy Minnaer; met een neerleggende vaene,

als een blohartich kapitein ; met een halfaf gefchoren baert , als een wyve-
rich menfeh ^ en met een kleed om't hooft , als een veroordeelden dwaes.

Maerlaet ons hierop eenige Zinnebeeldende Figueren befchrijven. de Kuisheic.

Wilt gy de Knisheit hiftorifch uitbeelden ? Soo fielt de Veftaelfe Maegt

T#«4> met een zeefofteems yoI water, uit denTybergefchept, diezy,
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zonder dat'er een drop onder uit loopt * vertoont tot een gewis wondertey-

ken van haer ongekrenkte zuiverheit.

Denijdr. De Wijsgeeren en Poëten hebben veel Zinnebeelden natuerlijk uitge-

Metam:i. drukt. Hoor hoe geeftich OvidiusNazo de Nijdt vertoont:
ook Kofi* Hier mee vloog Pallas op , terwijl defnoode nijdt

beëdigde Haef met £en dwgfsgezjcbt vafl nazach , vol vanfpijt

Za*"'
'

Omharewaerdicheit, en deugd, zyflond en morde,

L. A.Sene- Met preevlen linnens monts , dat zelf het gras verdorde,

kavande S?»^ befchrijft de Gramfchap leelijk van aenfehijn, verfchriklijk van ge-
gramfchap. Jaet , en van alle betaemlijkheit verlaten : zorgeloos , wangettaltich van

kleederen, met rijzende hairen, en zwellende aderen j met een kloppende

borft, rookenden idem, endoor d'uitbarftendeftem met een dikken hals,

fchuddende handen , flddrende leeden , en een geheel trillend lichaem.

'c Gewelde Onzen voefterheer van de nederduitfche Dichtkunft, P.C. Hooft laet het

Geweld in Velzens Treurfpel zich zelven aldus affchilderen

:

In 't oorlogh treed ikjiaeg aen Mars zijn rechter zy ,

En nergens houdt hy 't lijfverzekert zondei my.

\Heb niet vergeefsgedoogt dat my de God der vonken

In 'i ruwejiacl van hooft tot voeten heeft beklonken

,

In nagelvaft aen't lijf dit knarfendegeheet

Met kraftgedwongen, dat van riem nochgefpen weet ;

Maer nademael ik > my t'ontwaepnen t'geenen tijen

Gezwooren heb by d' Heylicheen der razeryen ,

Dusgae, dusfiae, duswaekjt dusflaepik^, nimmer uyt

Het barjfeflael , en bruikj)et harnas als mijn huyt.

Dit zwaert is niin de vuijlgefmeet; naektarmde Reuzen

De Hel. Op aembeeld , zouden 'f metgeen logge mookers kneuzen.

Homeer en Virgiel hebben de Poëtifche Hel geeftich geopent , en Ta(fo en

Ariofle befchrijven hare gedrochten fchilderachtich genoeg. Andere heb-

ben de Hemelfche deugden fierlijk afgemaelt. Maer van bynaallerley be-

denklijke Zinnebeelden , heeft Cefar Ripa wijtloopichft gefchreven , tot by-

Het Ievenfr
z°nder vermaek en nut der Schilderjeugd , om den geelt te verrijken, en

en liefli)kft den wech tot nieuwer vindingen te openen.
te verkiezen. Nu zoo ftaet een yder toetezien , in't geen hy verkoren heeft , altijts

het aerdichtfle , en'tgeen beziens waerdichft is, uit te zoeken: Wantin
yder ding fteekt eenige bevallijkheit. En deeze zal een kunftoeffenaer

lichtelijker uitvinden,wanneer hy weet , waer op hy te letten heeft : hoewel

het gemeen oordeel , dat altijts naer het levenfte en lieflijkfte zal neygen

,

hem ook genoegzaem den wegh zal wijzen. En wy zullen, daer'ttepas

zal komen,in ons vervolg ook nog breeder aenwijzingen doen.

Maer
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Maer het wort nu tijd , dat wy, om zoo veel dingen als in de Teyken-en-

Schilderkonft zijn aen te merken , in ordre te verhandelen , voor eerft eens

gaen onderfcheyden , vvat'er in een gefchiedenis al is waer te nemen.

ZESTE HOOFTDEEL.
ïfatmen in het uitbeelden van eenigegefchiedenis heeft

waer te nemen ? Waer uit niet alleengeleert zalwor-
den , wat tot een Hiflorie , ofbekende daedword
verei/cht -, maer zelfs ook meefl alwat eenich

byzonder deel der konjle betreft.
In het uyr-

En Schildergeeft nu ontwaektj en tot het begrip der Hiftoryen
vanecmse

bequaem, wort zwanger van rijke gedachten, en bereyt zich daedmoecde

vaft , om uit eygene vindingen eenige voorvallen , of opgege- waerheit vaft

vene Hiftoryen, haren eifch te geeven. Maerikwil, eer hy uit-
ftaen *

fpat , hem noch met deze driebekenkingen intoomen , en aen mijne

wetten binden. Eerftelijk zoo moetmen zich vaft aen de waerheyt, of

waerfchijnelijkheyt houden , en niets anders uitbeelden > als dat is , often

minften zijn kan. Om dat, gelijk Junius fpelt , de konftige werken den

aenfchouwers zoo wel tot onderwijs , als tot vermaek behoorden te dienen;

en, gelijk Luciamts zegt , dat het voordeel alleen uit de waerheyt plach t' ont-

ftaen.

Maer gyzultmooglijk met Filatus vragen , wat de waerheyt is? En te

meer , dewijl de Schilderkonft toelaet allerley verdichtfelen en fabulen op 't

Tafereel te vertoonen. Ik antwoorde , dat een Schilder beft zal doen , zich

aen demeeftaengenome gevoelens der Hiftoryfchrij vers en Poëten te hou-

den. Als by voorbeelt : Dat men de Slang, die Eva verleyde, geen rnaeg-

denhooft geve, gelijk haer Beda heeft toegefchreven ; want dit zou een Voorbeeld»

monfter zijn , meer Ovidius , die Cadmus en Hartnonia in Serpenten deê ver-

anderen, paffende, dandeHeyligeSchriftuer.

Gy zult ook de Joden en Oofterfche volken op geen ftoelen of banken

aen Tafel zetten, maer op beddingen bequaem om op te leggen. Zoo was
hetTafelbedde van Hefter , toen Haman zich voor haer verootmoedigde , en r* r

b
iUf

daer opvallende, om vergiffenis badt , daerhem Artaxerxesodk over ^'Ub.Ant: ir,

fchrobdë , als hy verftoort uit den Hofquam. caf>. 6.

Zoo lagen ook de Romeynenaen, op haer flinker elleboog, d*eerfte

met de rug tegen een peuluwe > en vervolgens nae malkander ; want de

M 5 tweede
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tweede lach met zijn rug zoo tegens den eerden aen , dat hy met zijn hooft

zijn boezen bereykte, en de derde lach wederom zoo tegen den tweeden.

En aldus mach men verftaen , dat een der Difcipulen in den (choot Jefu zat

,

en op zijn bord viel, toenhy, op 't wenken van Petrus, die mogelijk de

derde op 't zelve disbedde was, aen onzen Zalichmaker vraegde , wie de

gene was , die hy wift dat hem zoude verraden ? Van zoodanige beddingen

Cty.13.4.1. fchijnt ook de Propheet Hefekiel te fpreken , als hy zegt: Ende gy za-

tet op eenen heerlijken bedde , voor welke ftont eenen difch berey det. &c.

Luc 7.38. En op deeze wijze heeft Maria Magdalena , ftaende achter Jefus voeten , als

hybyden Pharifeusat , dezelve met haere traenen kunnen nat maeken
,

en met heuren haire droogen , kuilen en zalven, 't Welk anders , zittende

niet zeer fatfoenlijk gefchieden kon.

Metbe-
*^en tweedenzoo moetmen befcheidenheit en voorzichticheyt gebrui-

fcheidenhcic ken, zoo ten aenzien van 'tgeenegy uitbeelt , als ten opzicht van deplaet-

ïnjlit.Ub.i. fe , daer uw werk zal geftelt worden, Kalvijn zegt , dat de Martelaeren niet

cap.11. betaemelijk van weezen gefchildert worden : En datmeninde Bordeelen

en Hoerhuizen fchaemtelijker en matiglijker verfierde vrouwen , dan maeg-

debeelden in de Kerken vint. Daerom laetfe toch, vervolgt hy, haere

beelden een weynig fchaemtelijker maeken.

Gy en moet in geen Schil derye brengen 't geene niet behoorlijk is gezien

Ex Horatio
te worc^en >en veele zaken zult gy voor den oogen verbergen , die d' omftan-

dicheden genoeg zullen te kennen geeven. Medea vermoorde haere kinders

voor den volke niet j noch de fchendige Atrem kookte het menfchelijk in-

gewand niet in 't openbaer : nochte Progne werde in vogel , Kadmm in eene

flang verandert. Alwatgemy zoo vertoont, dathaerik, en ben fchuw dat

te zien. Hy die wel eer de moedermoort van Orefles fchilderde , vertoonde

eenbillikeenrechtvaerdigeSchildery, wanthymaekte Oreften Piladesbe-

zich met wraek te nemen over den overfpeligen Egift: en liet Klitemneflra ,

als aireede afgemaekt , maer alleen als met een zwenk zien. Het geene on-

ftichtlijk is, behoort men te verbergen, debefcheydenheit laet niet toe,

de zonden ten voorbeelt te (tellen : want den voorgang der ouden ftelt den

koers aen de jeugt. Een jongeling, zeytmen, wiert door 't zien van de

Schilderyen , daer Ganïmedes ontfehaekt wiert , van d' onbefchaemde Nati,

die Hjlas troetelde, vznApoüo en Hyacint, zoo ontroert, dat hy uitberfre :

Ten is geen dooling de Goden te volgen. En Cbereaby Terentius, op't zien

van een Tafereel van Jupiter en Dana'é , trooft zich aldus : Wat Godt is dit.-?

'tlshy, die denhoogen Tempel des Kerneis door den donder beweegt >

F .„ en hoe zoud ik mensje dat niet nadoen ? d' Aeloude Romeinen , zegt Se-
* J ' ''' neka , hielden uit de plechtlijkheden hunner offerhanden , daer de vrouwen

meede omgingen, alle mansperfoonen: ja hielden ook de Schilderyen aller

man-
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mannelijke dieren bedekt, Zoodanich een Romein vondmennocïi ten tij-

den van Michel Agnolo, welke dreef, dat hyde fchaemte in 't groote Oor-
deel had tekort gedaen, en dat zoo veel onbedekte naekten de gewyde
Kapel, daerze ftonden , onteerden: maerhy verworf niet anders, als dat

hy fchaemteloos in de Hel wierr gefchildert. Kerken en openbare plaetfen

moetmen met nutter Schilderyen voorzien. Die van Alabanda wierden van
liciniut berifpt j dat de Staturen , die in haere fpeelplaetfen ftonden

,

Orateurenfcheenente zijn ; en dat daerentegen , die op de gemee-
n e mart ftonden, als met de werpfchijven fpeelden, kaetften, ofliepen.
Hoe veel te meer behoort de befcheydenheyt een doorluchtich Schilder

't ontftichtlijke te doen vermijden , en 't ftichtlijke te betrachten-?

Ten derden zoo paft u 't gemoed te verheffen, en den geeft met een E n deftia-

doorluchtige hoogftaetlijkheit aen te doen. Schilder my geen Saül, die, hcyr.

terwijl hy zijn voeten bedekt, een lap uit zijn kleet verheft ; ofietsdatte

laegis. Viereykut* fchoon in 't begin van een hoogen geeft gedreeven, ver-

viel tot beuzelmart, en fchilderde Barbiers-en Schoenmakers winkeltjes.

Maerby Sint Krispijn dat is noch vrywat groots, in ons eeuw. Bamboots

hoopte tot Weenen by Keyzer Ferdinand den derden zijn Fortuin te vin-
den , en liet een proefftuk van zijn hand door Luix aen zijn Majefteit vertoo-
nen: Maer den Keyzer, alleen verftaen hebbende , dat'etbedelarv Schil -

dery was, wild 'et naeulijx aenzien , en liet den armen Bamboots , of de Laer ,

in zijn armoe fteeken. Een verheven geeft deelt zijne vindingen een
deftigen nadruk toe, welke zijne werken als een onverderflijk zout altijts

als verfch bewaert : Hy kan zich met geen Hechte en gemeene bedachten
bezich houden , die niet alleen deeze, maer ook de toekomende Eeuwen
tot verwondering wil ftrekken. Maer tot opwekking van deeze defticbeyt

zijn geene betere middelen, dan de verkeeringen met wijze en wakkere
mannen , en het leezen van hoogftatelijke boeken , welke ook zelfde flaef-

achtige gemoedenmachtich zijn te doen opfteygeren.

Ik fteldewel eer in onzeSchilderfchool aen Furnerim, die namaels in

zijn lantfehappen zeer aerdichwas, deeze vraegvoor: Waer uitdatmen
zoude weetenen kennen, ofeen Hiftorie wel was uitgebeelt ? Hy ant-

woorde : Uit kennis van de gefchiedenis. Dit antwoort is kort en goet, maer
onbequaem om tot een rechtfnoer te dienen. Want hier ftaet wederom te

vragen: Wat de kennis eener gefchiedenis in zich begrijpt? Hier opant-
woordeik : Datmen voornamentlijk op drie dingen te letten heeft, waer D • ,.

van het eerfte is, de perfonaedjen , die ontrent de gefchiedenis bezich zijn , jn een gc?
cl

te kennen; want daer is groot verfchilin Sokrates, Seneka* en Kato, die fchiedenis

met onontroerde gemoeden de dood tegemoet gingen $ tegens Adonias, waercenc-

ofNero, diehaerongaerneontfingern
men "

Ten
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Ten tweeden moetmen de daed der Hiftorie wel deurgronden , en aen

wie het doen oflijdenmeeft belangt: want de moeders , in Salomons eerfte

rechtsgewijs , wierden niet op eenerley wijze door zijn uitfpraek getroffen,

en den uitvoerder vau 't vonnis raoft meer dreigen , dan toeflaen. Ten der-

den moetmen op tijd , plaets , en omftandicheyt acht geven ; want Judith

verfloeg Holofernesby nacht, en niet bydaeg, gelijk ik'twelgefchildert

gezien heb. Ook ons eerfte ouders wierden in geen koude Woeftijn,maer in

het vermakelijk Paradijs van de flange misleyt. Wy zullen van andere om-
ftandicheden op zijn plaets fpreeken , en hier eerft met de perfbonen voort-

voeren.

Landsere.

Oude Hol-
landers.

t)uitfchen»

ZEVENDE HOOFTDEEL.
Van de Terfooneele kennis -

3 of d* eerfte waerneming
in de daedt vaneengejchiedenis.

N de Perfbonen , diegy moet uitbeelden , is ten eerften waer te

nemen hunnen landaert : dat is , van welk geweft , der werelt zy

zullen fchijnen te zijn: want boven het groot onderfcheyttuf-

fchen Moorenenblanken,tufTchen Azianenen Amerikanen, zoo

heeft men noch iets byzonders inydervolk, gelijk by de Poëten op veel

plaetfen aerdich word uitgebeeld , wanneerze verfcheyde volken ten oorlog

voeren : Als tot een ftaeltje , 't volgende vers uit Tajfoos verloft Jeruzalem

,

daer hy de bende van Hollanders onder 't bevel van Robbert aldus befchrijft

:

Na dee&e volgde een troep van brave Batavieren ,

Wiens overblanke verw enfchoonbeit vangeftalt

Jiaer wapenbandeling te wonder kon verfieren :

Geboren daer de Maesen Rqn in't pekel valt.

VandeDuitfchenzegtT<*«r«*, dat het oneyndelijk getal dezer natie alle

eenerley geltalte van lichaem hadden , te weten ,
groot en geweldich , met

een wreet gezicht , Hemelblaeuwe oogen , en met geel en blinkend hair.

Maer Verftegan geeft zijn Angel Saxons een bevallijker aenzien.

Doch om met een fprong hier afte raken, zoo zal dit vaersje genoeg zijn:

Gy moet in aert en drift de volken ook^, doen fcbeelen

:

De Pers is dartel, en d' Ar aber neygt totfteelen ,

iïAfiiker is ontrouw , de Spanjaert bars en wreet ,

Den looz.cn Italjaen met kunft te veynt.enweet

,

Den Duitfch , boe koel van aen , kan baeten en beminnen >

En eer zijn vyand , als z,tjn eygen tocht verwinnen^ Dt
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De Fransman , licht vangeeft , ontziet noch kling noch[pits ,

Is trots en nedrich , en van beyts beleeft en bits

;

Maer den verwaenden Brit , hoe dom en onervaren.

Boud alle volken , van wat Landaert,voor Barbaeren.

Erato zal ons yderlandaert voorts kenlijker onderfcheyden, wanneerze

van klederen en wapenen handelt. Maer ofmen ons een Schildery vertoon-

de, daer een ruftich jongeling een krijgsheyr van louter bedaegde luiden ge-

boot, waer zoumenzet'huis brengen? Ik zouw zeggen dat het Alexander
'
£.^cc^°"

de Groote met zijne Macedoniers was : Want toen hy eerfl: ever den Helle-
m c cyr'

fpont in Azia trok, was hy niet veel boven de twintich jaeren oudt , en alle

zijne Vaendrichsbereykten de feftich: zijn twee-en-dartichduizent voet-

knechten envijfthalf duizent Ruiters waeren alervaeren Soldaten, en de

voorfte zijner troepen fcheenen oudlten ofRaeden van een welgeftelde Ge-
meente, bequaem genoeg tot vechten , maer niet om te vluchten.

Verder moet gy, die de daeden der Poëtifche Gooden, der oude Hel-

den, der deurluchtige mannen, ofder waerachtige Heyligen voor hebt

,

der Perfoonen byzonderheden weeten , en vanwatgedaente, aerd en na- f
ooriCelc

tuere zy geweell zijn , en in wat ftaet en ouderdom gy haer verbeelden
'

moet. Maer om in dergelijke uitbeeldingen zeker te gaen, wort een ge-

leerdelijke Perfooneele kennis vereyfeht. Gy zult Keyzers, Koningen, .

Vorften, Veldoverften , Ridders, Raeden, Ruiters, Soldaeten, Die-
In Stactcn '

naers en Slaeven nae haeren ftaet uitbeelden, en Pauzen, Hoogepriefters,

Kardinaelen, Bifïchoppen , PreJaeten , Priefters , Wichelaers, Veftalen,

Nonnen, en Kraelen, aenhaergebaer en gelaet doen kennen. Maer om
de geeften t'ontwaeken , zoo Iuft het ons hier een deel afbeeltfels voor den

dag te haelen , wy zullen dan van deHeydenfche Goden, als de duifter-

fte oudtheyt beginnen. Nergens zag ik oit zoo onbefuisden konftenaer,

zegt Elianus , die de Muzen , Jupiters dochters , vreemde en verval-

fente gedaentens gaf : of haer , die d' ongemoeide en zachte rufte be-

minnen, in 't Harnas (telde. Maer by onzen tijdt zietmen fomtijts zoo

naeuw niet , derhalven is 't van nooden , dat men d' overleveringen

van d' oudhey t naezie.

De Goon op aerdgedreeven,

En treen niet, maeriy^weeven. De Goden.

Zegt Homerus, die de Goden dikwijls in zigtbaere gedaentens hervoor

brengt. Virgiel en Ovidius leeren ons haer ook kennen, maer beknopter

haer uitleggers. Cefar Malfattj van Padua heeft'er tot hondert toe afgebeelt;

maer ik zalu in 't kort zeggen, hoemenze plag te fchilderen. d' Oudfte

Grieken pleegen ze niet te onderfcheyden, noch in gedaentens, nochnae-

men; maer zynoemdenze meteen gemeenennaem Theos. Doch nader-

N hand
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handzijnzein gedaentens, en naemen, en in verfcheyde natueren veran-

dert.

Want Saturnus wiert kaelhoofdig , en met een zeyzen in de hand gefchil-
Sarumus. ^at ^ en als ofhy aen eenbewonden fteenknaeude, omringt van vier kin-

dertjes.

Jupiter beeltmen halfnaekt uit , met een dikken baert , en een gekroont

Jupiter. hairlokkich hooft , hebbende den blixem en den Arent. Phidias had , na %
oordeel van Emilius Paulus , 't welk by alle kunftkenders aengenomen wiert »

zijnen Jupiter van yvoir gemaekt , eeven gelijk hem Homeer in zijn gezang

uitbeelde, 't welk aldus luid. Jupiter dede teyken met zijn zwarte winkbraeu-

wen , en het Godlijk hair verftroide zich om zijn eeuwich Koninklijk hooft,

't welk hy fchuddende , waggelde den ganfchen Hemel.

Ncptuin.
Maer Eufranor kon die Majefteyt in zijnen Jupijn niet te weeg brengen,om

dat hy Neptuin reets te heerlijk geftelt hadde.Jupiter Hammon is by de ouden

. .. met horens gefchi!dert,ook met een kroon. Neptuin word ook een kroon op 't

è di colore
h°°ft >en den drytant in de hand gegeven,als hy met Amfitrite zijn gemaelinne

fofco, &ha fchiernaektin een fchulp van Zeepaerden getrokkë over de diepte heen glijr.

in capo vna DePhilillynfcheD4go«moetmenhaIfmenfchhalfvis,ofalseenTrytonfchil-
corona di deren. Plutoos kroon moet zwart geamaljeert zijn,hy voert den onderaertfché
ne&ro

j ff
n° Scepter, of anders een tweetandige vork inde vuift. Men voegt hem zijn

Ccbure^a gero°fde huisvrouwe Proferpina by , met den dryhoofdigen helhont Cerbe-

della ómbro- W. Ofmen ftelt hem op eenen wagen van paerden voortgetrokken.

fanotto. Janus wort met twee aengezichten uitgebeelt, 'teen jong, en 't ander
Janus» oud, met ftafen fleutel ; en een ronde llang by hem , die den ftaert in de

mond heeft.

Febus of Apoüo maektmen metfchoon geel hair. Naao'm't wedfpel tuf-

Apollo. fchen hem en Pan zegt aldus: Apollomet lauren gekroont ftond op. Een
Purperen kleet , met goude franjen gezoomt , dat hem achter nafleepte >

aenhebbende. Hy hielt zijn Harp, met yvoir en koftlijke fteenen verfiert

,

in de flinker , en zijn boogjen in de rechterhand , en begon zeer lieflijk te

fpeelen. De paerden, die voor zijn wagen liepen , waren Piroti, Eous,

Ethon en Phlegon : 't Eene root , 't ander blinkende , en het derde als gloe-

jende vanverwe zijnde, maer het vierde was geel en zwart-fchimmel van

koleur. Ofanders Pirois wit met roode vlekken , Eous uitten geelen, Etbon

al root , en Phlegon kaftanjebruin. Hy wiert by de Cheronezen onder de

eeuwige goden gerekent; onaengezien de Beociers zijn geboorteplaets

aenwezen.

Marj
Mars den Oorlogsgodt fchildertmen al in 't harnas , met fchilt

,

zwaert en piek, en eenbloedigen mantel. Menfpant voor zijnen wagen
twee bloetgierige wolven ,ofmen laetze van Vrees en Schrik > twee hollen-
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depaerden, voortrukken. En men laet de faem voor uit vliegen.

Mercurius wort zonder baert, en als een fchoon jongeling uitgebeelt: ™cr 'ül" ll 'c -

feheel naekt, behalvendat hemeen kleinen mantel vandefchouderenaf-

angt. Men (telt hem eenen helm met vleugelen op 't hooft , als ook wie-

ken aen de hielen. Zijnen Maf wort met (langen omvlochten, en voor zij-

nen wagen fpantmen tweeojevaers, of haenen. Maervan outsis Mercuer

by d'Atheners vry wat op zijn Priapus uitgebeelt.

Den manken Imit Mulciber oivulkaen, laetmen in 't gemeen halfnaekt, en Vulkacn.

in zijnfmisde wapenen der godenor helden fmeeden, geholpen van grove

Reuzen ofCiklops.

Vader Liber-, Baccbus of Dionyswort met veil of wijnrank bekranft, en „ ,

men laet twee kleine horent jes uit zijn voorhooft fpruiten : Men geeft hem
fomtijts brooskensaen debeenen, en men verziet hem ook wel meteen

knodzeenLeeuwenhuit, waerover hem Herkulesby Ariftophanes uitlacht,

zeggende:

In 't urn van Bacchiïs bar
ft il^fchier van lachen uit ,

Als by daer beene neet met broodjes aen de beenen

:

Daerhy de k»odz,e voert , enrojfeLeeuwenbuidt,

Op 'f fterelijke kleet. Ey z*eg , wae r wil dit beenen ?

Hoe paft dit teergeftel van Broosjes , al te[pots

,

By 'r beerlijkLeeuwevel , en by den Helden knods ?

Maer mceft geeft men hem Luipaerts-of Lux vellen tot zijn kleedy. Men
beelt hem gemeinelijk jong, vet, en welgedaen uit , en fomtijts wel out

engrijnich,wanthy wort ook den gebaerden Dienyftus genoemt. Zijn gezel-

len zijn Syleen, de Satyrs, Faunen, enderazende bacchanten , verzien van

fymbalen, ruispijpen, en met veil omvlochte lanfen. Zijn rypaertis den

Ezel, de Tijgers trekken zijn kales ; en zijn vogel is defnappige Exter.

KupidoenAnteros, want men telt'er tot dry toe, worden als gevleugelde
KuP lu°

kinderen en met pijl en boog by haer moeder Venus geltelt. De Ridder

Wefterbaenfchildert hem aldus uit

Men z.acb zijn krullebol , men zach zjjn bolle wangen ,

Men %Acb om tapten huls de z^wangreptjlbtis hangen ,

En 'f bleekaen tacje boog , en aen bet pluim gewas ,

Dat uit zJjnfeboudersfproot , wat vogtldat bet was.

Dengeytvoetigen huppelaer Pdwverfchilt van d' andere Satyrs niet : men p^,,

geeft hemde Ruispijp, en een (tok aen'teyndch:cks wyze gebogen. Met
een Loffe-Luipaerrs- o( Tijgers vel om zijn lenden. Macr Maro geeft hem een

fneewitte vacht , als toen hy de Macn vryde. Wat van Herkules en alle d'an-

dcre verdere half-joden te zeggen valt, is by Vincenfo Car:ary breet genoeg

telezen. Laet ons nu ook de voornaemfte godinnen onderkennen.

N 2 Bere-
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aoden"nders
Seretintie fteït Virgkl , het hooft met torens gekroont , en op haren wa-

6ps,Cibele, gen doorde Frigiaenfche fteeden omvarende, moedich op de goden haer

Rhea, Vefta. zoonen , en hondert neven , diealtefamen in den Hemel en boven de Star-
en Tellus of ren woonen# Haren wagen wiert van Leeuwen voortgetrokken. Anders is

Ziet van zy ^efia de g°^mne des vuurs : Men geeft haer een gebloemden rok of man-

haer S. Au- tel aen , men gafhaer ook een vafte zitftoel , beduidende de vafticheit , en
gujiijn in de een Trommel , beduidende de rondicheit van d' aerde , en tot ftaffiers een
Stads Gods. dee l gewapende Koribanten , anders Candiotten , en haere Priefters waren

famHlfk
razende geIubdenv

cat> 24.
Juno Koninginne der goden , zult gy met kroon en fcepter vereeren

,

Juno. haer kleet moet van fchoon root purper zijn , en haer Azueren mantel zult

gymet Paerlenen gefteenten bordueren. Haer gelaet moet trots en belg-

zuchtich geftelt zijn , en twee Paeuwen zullen haren wagen trekken.

Venus. Zoo gy Venus kleeden wilt , omhang haer met dunne zijde , van de Gra-
tiën geweven,daer men 't naekt fchier deur ziet , 't zy dan met vrolijk Groen,

Pallas. Hemelblaeuw , offchoon Geel j haren gordel Ceftusmoet konftich gewrocht

zijn. Maer Clio heeft ons Juno en Venus in 't oordeel van Paris reets afgebeelr,

Bellone. en van gelijken Minerve , die Homerus een verfcheyde verwich fijn Lywaeten
kleet aendoet. Anders wilmen dat de Hemelverwige Paüas haer kl cederen

Geres. driederley zullen zijn , als Wit, Blaeuw,en Purper. Haer gulden helm moet
metolijfomkranftzijn: en den Uyl is haren vogel» De Poëten geven haer

Diane. Katten- ofLeeuwenoogen , in d'eene hand een Lans, en aen d' ander een

£
r^r" KriftaUen Schilt.

delU audil Be^one fchildertmen ook in 't harnas, maer verwoeder , en met vuur en

Eujrofina ftael dreigende.

fopra 1'aUe- Ceres fielt men op een wagen van Draken voortgetrokken, ofmet een
gretfa ,<& fakkel in 't zoeken van haer dochter.
giocondita Diane Je jachtgodin geeftmen een zilveren booge , een geladen pijlko-

tio. Aglaia^eti en een luchtich kleet. Aen Hebe en Proferpine bloemen ; hoewel die

fopra la eygentlijk aen Flora behooren^aen Pomona vruchten j aen Iris den regenboog;

maejla, e? en aen onze Muzen yder haer merkteyken. Gelijk wy ter behoorlijker plaets

venufta , ri- aenwijzen. Zelf de drie Gratiën zijn te onderfcheiden j want men kent de
ceveil bene- neeriijke jigUjauitde vreetfame Tbalia, en deze weer uit de vrolijke Eu»

Halia fopra fi°fi»*>
.

, r ,

. - .

la piacevo- I&w> wiert vergezelfchapt met den Os Aptsot Serapts , en Herpocrates ,

le%%a rende die den vinger op den mond leyt. Ofmet Anub.is , den Hondskop , fchrij-

ilbenefido. dende overeen Krokodil , meteen Hemelkloot, en daer op twee Starren
**ls

",

.

inde handt , en by hem een Waterkruik.

Meermin- ^ e Meerminnen Melpomenes dochters zult gy met geen vtsftaerten , maer

nen. halfmenfeh en half vogel fchilderen. De dochters van 't Noodtlot , d' on-

ver-
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verzetbare Parkjes of fchikgodinnenzijn drie, deeerlte is Kiotbo , die de „oo^-l-l
doozenmetfpillenbewaert, en het werkaenhecht

3 zy is de jongde en be- Godinnen.

teykent den voorleden tijdt. Hoewel andere haer over den tegenwoordigen

ftellen. Zy zit ter rechterhandt , en nevens haer Lacbefis , die het druk met
(a ) In Apo-

fpinnenheett j en den deurgaenfen tijdt, ofden toekomenden, beteykent: kolol^ntofis

daer andere ook Airapos voor ltellen. Seneka (a) geeft haer een Lauwerkrans

om haer behaeglijke vlechten, en voegt'er^poiby , die met zang en fnare- Cloio fiani-

fpel haer werk begunfticht. Atropos, die de nootfehikdraden affnijt , titfica Euoca-

ter (linkerhand, en heerltover den tegenwoordigen tijdt. Zy wort noch- *'°ne ' L,1 ~

tans als d'outfte uitgebeelt , om dat zy 't eynde aen alle dingen geeft. Haere •£

kleederen moeten wit zijn, en haere hoofden bekranlt met witte narciflen. jiiropodi-

Anders wordeu zy ook gekroont uitgebeelt, en fomtijts met vleugelen, natafenia

maer meelt nae 't werk, daer zy mede bezich zijn. Haeramptis, kancc- ordine.Ful-

lierfters in der Poëten Hemel, daer zy de tafelen der wereltfche zaken op gen*i°-

Koper, enYzer, en Stoffen, zoohartals Diamant cefchreven , bewae- S! ct vcrdo
r & by Vtccn'o

ren «

.
Cartaïy.

Dewraekgodinne NemeftSi of Rhamnufia , wiert met vleugelen gefchil- HciFaum
dert, hebbende in de rechterhand een eflenftaf oftak, enindellinkercen dcr Heyde-

kruikemetmoorjaenenbebeelt. Zydroeg een kroone van harten, enbeel-

"

c:' n° cl

A
C

,

dekens van verwinning , zy reed op eenvluchtich hart, ofwiert ook wel ecn dömgc-
zittende op de Vlaene, daer zy al de zonden der menfehen, alsineenfpie- dichtfel^wo

gel, zien kon, afgebcelt. Haerampt was de verwaende te vernederen, en de&ménge-

de opgeblazene te dempen. Ik zwijge van de flanghairige razemyen , Tifi- .jj|"ï
c

pbone, Aleclo, enMegcra-, die deurgaens cjuaet brouwen. En dit zal van de kinden der

verdichte Goden en Godinnen genoeg zijn. bewegingen

Nu moeten wy ook iets van d' oude Heldenen Heldinnen aen den dac
van

,

Jc Hc~

i
ö melen en

bren8en '
. ... Sterren.

Zeuxis CchUdevdc Hclena , als ofhyze in Ilium zelfs gezien hadde; Ande- hn begin

re de Griekfche helden , zooalszeHowmaaen HeUne,en d'oudeTrojaen- vande Stad

fche heeren , in de Schefche poort zittende , levendich vertoont j toen zy Go^s
-

m

nae Agamemnon aldus vraegden: \ *«

Noem ons dien braevcn Griekjt z.oo[cboon en breed van borjl

,

^-
(

-

'

t.;;t
,

pUm

\Zacb noit eertraerdcr , noch meer tweernend nacr een' vorjl. nifce i mal-

Agamemnon pal t een Godlijkc Majefteit , en een ontzachlijk gezicht. Men uag'xti da

kent Ulijfes lichtelijk aen zijn zuer en wakker gelact, zegt Filoftrattis; en fremn A'^u
;

lUmeer fielt hem aldus voor - naedenoppervorll

:

ont
,
cwojcr-

... i- > i / i , i

r
i i

tnct ai v.ittt

Wteisby, die tboojtkjeinderisy maer breed Ucofe.&c
Vanfcbouderen , die als een iveeder treed

:

V-Canon,
'kGelijkJ)embjeenRam, een ruige weeder ,

Helcnaf.

Die door de febapen rinkelt op en neder,
Agamar,-

J * ^ ' VT non. UiiiT-jN 5 Hort-
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en Ajax,
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Paris.
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HêratiüSi zoowel onzen als der Poëten leermeefter- geeft ons dit fhekie
van Thetjs zoon:

lndienge Achiües wilt op 'f beerefyxt bootfeeren ,

Zoo laet hem wakker en verbolgenfiaen braveeren.

Men zal hem als Ajax ook ongefchoeit uitbeelden. Voorts zoo zingt Flakkus
dit volgende van anderen:

Medeaftel ten toon als onver&etbaer wreet ,

IXlON mede als een , die vangeen trouw en weet ,

Laet 1NO bang zijn , en heelt lO als in 't zwerven

Inangftuit, ookORESTin't Vaderland te derven.

Menelaus vereifcht een vriendelijke zoeticheit in zijn tronie. En in 't af

-

beeltfel van Diomedes zachmen een ftoute vrymoedicheit. Dedulle Ajax
Telamonis meltzich zelvendoor eenftuerfe grimmicheit des gezichts, en
meteen vervaerlijkgebaer. Ajax locraïineenfchijn van voort varen theit,

fpruitende uit een verheven gemoed. DePriefter Amfiaraus voegt een Prow
phetifche defticheyt, end'onbefchaemtheitpalt aen den bultenaer Therfi-

tes. Heclor en Paris, fchoon broeders, moeten eikanderen ongelijk zijn •

aen deeze voegt een teedere wulpshey t , maer aen d'eerfte een trouwhartige

fchijn van vroomicheyt.

Q^Kurtiusichrtft dat Alexander deGrootevolwatfen zijnde, wel gevormt
van leden was : fterk en wel gezet van lichaem , en niet hoog opgefchoten
zijnde,was hy eer fterk dan fchoon ; hy had geel hair,dat flaëuwelijk gekron-
kelt afhing. Hy was blank vanhuit, behalvendat zijn wangen en boezem
met een aengename roodicheit overftort waren. Hy had een arents neus en
verfchillende oogen : want men zegt dat het flinker oog blaeuw , en het an-

der zeer bruin was ; hy had een verborge kracht, ja zoo, dat men hem niet

zonder eerbiedicheyt en vrees kon aenzien. Zijnfnelvoeticheyt en andere

eygenfehappen zijn by den gemelden fchrij ver verder te lezen ; kenbaer ge-
noeg om van andere t'onderfcheyden. Maer wat den zoeten reuk belandt,

die van hem afging , en, zoomen zegt , zijne kleederen als perfumeerde

.

deze engaet onsPinfeel niet aen, noch en behoort tot de zichtbare din-

gen.

Julius Cefar d' eerfte Roomfche Keyzer was lang van geftalte , maer
fchrael, tamelijk blank, zwart en gaeuw van oogen, en zinnelijk over

zijnlijf, behal ven dat hy zijn tabbaert los toegegort droeg ; 't welk onbe-
tamelijk onder de Romeinen gerekent wiert+

Zijn tegenftrever Pompejus vertoonde in zijn aengezicht een aengegaeme
zoeticheit, verzelt met een beleefde ftemmieheit, ofveel eer een eerwaer-

dige hoogheitvan Koninklijke Majefteir, Zijn hair was wat fteilachticfv

de bevveginge der oogen minnelijk, en zijn geheele gedaente, zoo Plu-

tarchus
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tarchus getuigt, na de beelden van Alexanderden Grooro; gewcldichzwee-

mende. En eindelijk 200 bevalli jk,dat de hoere Flora, oudt geworden zijnde,

vermaek fchiep, in te herhaelen, dat zy zoozeer op hem verlieft was ge-

weert, datze, wanneerze byhem geflapenhadde, naulijx opltaen konde

zonder hem te byten.

Augujhu zultgy metklaer glinfterende oogen vol van Majefteit, en fa- AuguftV.

mengevoegde winkbracuwen vertoonen , met blond geel hair , den neus bo-

ven verheeven , en van onderen nederwaerts gaendc, vanverwe tuifchen

graeuwen blank, en kort vanperfoon. Tiberiw dacrentegen moet kloek Tiberius.

en lang zijn, breed van fchouderen en bor(t, wit van verwe, fchoon van

aengezicht, doch wat gepeukelt, metklaereen grooteoogen , waer me-
de hy zelfs in de duiiterheit des nachts kon zien, meteen ftokftijvcn hals *

en een ingehaelt ftuers aengezicht, geneigt tot zwijgen. Decze eygen-

fchappen moet een Schilder, zoo veel als doenlijk is, nafpeuren. En aldus

moetmen den welgekemden Antonius, en den wclgeftreelden Krajfus, uit

denfchrapelen Kafiimcn dorren Brutus ondcrfcheyden.

De woedende Attila zult gy kort van Pei foon , breed van borft , en groot Accu*.

van hooft maeken -

3
kleyn van oogen, met een kamuis neus, bruin van

koleur , en met een gerazeerden baert.

Maer'tistijdt dat wy, de verzierde gooden en halfgoden, Helden en

heerlijke mannen verlactende , ons tot den waerachtigcn verlolTer keeren

,

zoodanigh immers als hem d'oudtheytaen ons heeft overgelevert; en eerft ^.

met zijn moeder. In zeker Mariebecld , in een karton van da Vinfi> zegt

Vermander , was te zien alles wat van fimpelheyten fchoonheytde Moeder
Cfon/rnnocht betaemen : bewijzende een geftadig en ootmoedig weezen in

deeze vrolijke maegt, die het fchoon en aenminnig kindeken, op haeren

fchootteederlijk zittende, aenziende, end' oogen ootmoedig nederflaen-

dc, daer meedeeenen Sim Janfcheen te vergeeten, die vaftfpcelde met-

een Schaepje, encene Sint Anna, die dit beziende zoetelijk fcheen te lac-

hen. Macr ik zal unoch een beter Schildery of beeltenis, zooze anders op-

recht cnprincipaelis, voorll ellen. Toen de Soudaen van llevpten't Hcylig

land ende ftadt Nazarcth verwoefte, wiert het heylig huis , daer M*w<ige- An. ri^r.

booren was, en deboodfehapontfangen hadde, van d
J

Enqclen over veel

landen en wateren tot in Dalmit ien overgevoert , en ontrent vier jaeren daer

nae overd"Adriatifche Zcctc Picenenin Italien gebracht, cninccnbofcb
van Recineti, ontrent doizent fchreeden van de Zee, toebehoorende de
Godvrugtige matrone Laurettc, daer het noch den naemvan dracht, ge-
plaetft : en wederom acht maenden daernacindelugtgehceven, en een en
andcrmael verzet. Zoodat dit huis binnen de tijdt vaneen jacr tot drymae!
toe verhuisde. Nu met dit huis is ook de beeltenis van Marie met hacr kinde-

ken
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ken herwaerts over gekomen, gelijk Alexander Biffchop van Terfaclum, als

hy ziek en tuffchen flaepen en waeken lach , in een gezicht , van Maria zelfs

verftont. Het beelt van cederen hout , zeydezy, is mijn gelijkenhTe, die

den Heyligen Evangelift Lukat , om de gemeynfchap , die hy met my ge-

had hadde, metkoleuren zoowel afgemaelt heeft, als het voor een men-
fche mogelijk was. Hoedanich nu dit beek geweeft is, vertelt de Jezuyt

Hom/Tur-
jjoratim Turcelinus, dat de bywoondersvan Terfaftumen Flumen, als men

C

La'r t

' uithuis eefftin Dalmanen gewaer wiert, hetzelve aldus bevonden. Daer
was in dit huis eenverheeven plaetsken, in 't rond met gebiesde Pylaeren

bezet, en om hoog met vijf boogen verfiert van het zelve werk, maenwijs
gewrocht. Op deeze plaetfe zagmen een ftaende beeld van de Heylige Ma-
get Maria , het kindeken Jefus met de flinke hand in 't midden omhelzende

,

en met de rechter onderfteunende : dit beeld was van cederen hout , bykans

twee kubiten hoog : het aenfchijn was geltreeken met amber , hebbende de

glans van zilver , dan was zwart geworden door den rook der kaerffen j maer
deeze verbruining , eenteykenvan ouderdom en Godvruchtigheyt, ver-

meerderde zeer de Majefteytvan hetmaegdelijk weezen. Haer hooft was
verfiert met een gepaerelde kroone • het effen hair hing , nae de gewoon-
te der Nazareen, over haeren blootea hals en fchouderen. Om het beeld

hing een gulde ftoole met een breeden boort, nae de gewoonte van dien land-

aert opgefchort, en op de voeten afhangende. Het had op de fchoude-

ren, boven over de ftoole, eenen blaeuwen doek, alles uit den zei ven

En'tkindc ftronk gefneeden, en met verwen afgezet. Het kindeken Jeftts zat op den
ken. rechterarm van zijn moeder, veel heerlijker van weezen, alseenigfterffe-

lijk menfch , met een Goddelijk aenfchijn zijnen goedertieren aerd vertoo-

nende. Met de rechterhand hief het de voorite vingeren op, als ofhet den

zeegen uitdeelde , terwijl de flinkerhand een gulden bol bevatte. Zijn hair

was heel effen, en zijn roxken , dat op de wij ze der Nazareen gegort was,

hing tot de voeten toe. Zie daer, of Sint Lukas karig is geweeft, in onze Lie-

vevrouw en haer Kindeken op te fchikken.Maer dat niemant dit vreemd dun-

ke, want men vertelt van een beelt eenes gekruiften Chrifius , dat met een

kroone gekroont was , en van Nikpdemus zelfgefneeden zoude geweeft zijn,

en dat, dooreen wonderlijk avontuer te Luna in Italien aengeland, tot

An.iop$.7. Luka inde Kerk van Martin is opgeftelt, Voorts datmen het eerwaerdig

beeld onzes Heeren in ouden tijden ,
genaegelt aen den boom des Kruifes in

een Koninklijke gedaente pleeg te fchilderen, fchoon hy naekt geleeden

heeft , meent Cefar Baronius dat ontwijfelbaer waer is , en dat dit een vond

van den geinelden nacht Difcipel Cbrijii Nikpdemus geweeft zoude zijn , op

dat de geene , die hooren zouden dat hy gekruift was geweeft tuflchen

twee Moordenaers, meteenen zouden zien, dat hy oprechtelijkwas ge-

weeft
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weelt den Koning der Koningen. Want die nae d' eerbaerheyt alleen gezien

hebben, vervolgt hy, hebben hem niet anders gefchildert of gefneeden,

noch ten is niet van nooden hem anders uit te beelden , dan alleenlijk in een

hemde, ofmet een doek voor. Maer om met ernfl: Cfori/rjtó gedaente te ver-

beelden , zoo waer 't wel van nooden datmen zijn innerlijklte aendachtaen-

prikkelde. Want zonder dat, zalniemant eenigegelijkeniflevanhet wee-
zen van onzen lieven Jefus her voor brengen. Zeker 't geen 'er van den Jupi-

ffrvan Eufranor geaegt wort, gebeurde ook aen LeonarddaVinc'h alshyin

een Avondmaelal zijnkragten ind' Apoftelen belteet haddc, zoo kon hy

die overtreffende Hemeldeugd, die in den Chrijïm vereyfcht wiert, niet

treffen, fchoon hy na veel arbeits den Judas zeer wonderlijk ten einde

bracht: maer den Cbrijius bleef, en is noch onvoldaen. En wie zoud zich

durven vermeten dit allerwaerdichfte voorwerp genoeg te doen , endital-

lerheylichlte beeld der Godheyt na waerde af te fchilderen^ Ik zie een

fchoonheit de volmaektheit te boven , waer in zich de emftige Itrengheyt en

lieftallicheit vermengen, en de heerlijkheytin een zuivere tederheyt, en

de medogentheytin rechtvaerdicheit gefchakeert fchijnen. Hoeovereen-
ftemmende zijn zijne beweegingen des lichaems, gemaetichtnae de drift

zijns gemoeds ! en het handgebaer zeedich met een Godlijken tret.

Maer wy zullen ons houden aen het geene de outheit den Romein Lcmulus

toefchrijft, 'tzy dan waer ofverdicht, wegens de gedaente Cbrtjii, 't welk
aldus luit aen den Raed van Romen

:

Eerwaerdige Vaderen! ons is bekent en noch levende een menfche van ChnYtosge-

grootermogentheyt, met naeme Jefus Chrijius, een Profeet der waerheyt JlCDtc -

genoemt onder de volken, maer zijne Difcipulen noemen hem den Zoone
Godts, hy verwekt de dooden, en geneeft de kranken. Van gedaente is hy
edel, middelbaer, maer aenzienlijk ; zijn gelaet is zeer eerwaerdich,

zoo dat zijn aenfchonwers hem moeten beminnen en ontzien; zijn hair is

van rijpe hazelnoten verwe, boven, na gewoonte der Na&areen, gefchey-

den , en tot de ooren toe effen , maer voort nederwaerts rond krullende,

geelachtich blinkende, en van zijne fchouderen afwaejende; hy is fchoon

van voorhooft, zonder rimpel of vlekke in 't aengezicht; zijn wangen zijn

verfiert metRoozeverwe, hebbende niets aen zijn lichaem dat te berispen

is
i zijn baeit is groot en overvloedich van hair > niet lang, maer in't mid-

den verdeelt ; het opflach zijner oogen vertoont wel een fimpelhey t , maer
veriiert metrypicheyt ; zijn oogen zijnklaeren ontlachlijk, noyt bercyt

tot lachen, maer tot weenengeneygt « hy heeft rechte handen, en zijn

armen zijn overbehaeglijk j hy is fpaerzaem in 't fpreeken , en zeer manier-

lijk in al zijnen ommegang ; en eyndelijk de fchoonlte onder alle men-
fchen.

O Maer
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Maer wilt gy eenich geeft ofEngel vertoonen;' Tajfo befchrijft zijnen

Gabriel. Engel Gabriel , in het eerfte gezang van 't verlofte
J erulaiem , aldus

:

Jij liet d' onzjcbtbaerbeyt , in eene wolk , betrokken

Metfterfltjkbeyt,infcbiin , bejaert als tujfcben kint

Enjongeling , gekroont met[tanen om z,ijn lokken ,

En vol van Majefteyt : dus brakjjy deur de wint

Op witte wieken , met aen 'f eind vergulde pennen

Noit afgemat van rennen.

Wiens hart gaet niet open , wanneer hy zoo heerlijke dingen, als Majefteit

en fchoonheyt, in fchildery ziet r
5 Deugden die waerlijk niet dan van groote

meefters getroffen worden, Wy zullen ons niet ophouden, in deze Perfoo-

d'Apoftekn. neeleaenmerkingen, met al de Apoftelen en navolgeren Cbrifti hooft voor

hooft te befchrijven , men zietze genoeg in printen uitgebeelt , alleen in 't

gros zie ik geel geroofte Vififchers , enTollenaers, enPriefters, enPhari-

feen onder een dringen. Deze zien de wonderen met verwondering , geene

metblyfchap, en andere met nijdige oogcn aen. Ik zie den kleinen Zacbe-

us, maergrootin'tgeloove, vanden Vygeboomafdaelen. Ik zie den goed-

aerdigen jongeling , die op zijn 's Heeren borft leunde , godlijk bewoogen

,

en den yveraer Petrus, die zich niet fchreumde , tegen een troep krijgsluy,

't geweer te trekken, zijn heete drift: ten oogenuit; dentwijfelaer Tomas

de waerheyt navorfchen : en den zielverkooper Judas zich al van langer hand

ftooren.

Maer om de liefhebbers eenichzins te geryven, zoo zullen wy haer vol-

gende afbeeltfelen ten model geeven. Nicepborus befchrijft Petrus, een

weynich verheven van ftatuer , maer niet grofvan lichaem : bleekachtich

van aengezigt, met zeer wit en dikgekrolt hair, zoowel op zijn hooft,

als inden baert, maer niet zeer lang: zw^rt van oogen, en de oogleen

roodt van fchreijen ; want men zegt dat hy , federt hy den Heere verloochent

hadde , dagelijx weende : hy had bynae geen winkbraewen, zijn neus

was langwerpig , meer plat dan fcherp.

d' Apoltel Jakobus , gezegt Jujlus , anders de broeder des Heeren , moet
met ongefchooren hoofde afgebeelt worden, en met gebogen beenen:

want daer wort getuigt, dat hy hem zoo zeer in 't bidden oefïende, dat

zijnknien, als die van een kemel , vereelt en verhart waren. Hy gebruikte

geenderley wollen kleederen , m3er alleenlijk van lywaed. Dit is hy » die

men zegt dat met een volders ftok is doodgeflaegen , nae dat hy van de tinne

des Tempels was afgeworpen.

Dat Paulus d' Apoftel kort van perfoon is geweefl: , fchijnt uit zijn eygen

woorden te blijken , als hy tot den Korinters fchrij vende , bekent 't geenc

andere van hem zeyden > namentlijk, dat hy kleyn van lichaem was. Waerom
hem

Petrus.

Jakobus.

Faulus.
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hem Cbryfofi'omus zegt drie cubiten hoog geweeft te zijn. Daer Nicepborus ook
meede overeenkomt,als hy fchri jft dat Puulus klein en gedrongen van lichaem

geweeft is,een vveynig krom, wit van aengezicht,en ouder van weezen, als hy

van jaeren was ; dat hy een middelbaer hooft hadde, fchoone oogen en neder-

hangendewinkbraewenj metseen dikken langworpigenbaert, een fchoone

hoogachtige en langachtigeneus. Waerom men voorzeker houd, dat Tryphon

by Lucianus onderwijzende Critiateen leerling in'tgeloove, van niemant

and ers en fpreekt , dan van Paulus , als hy zegt , als dien Galileus by my isge-

komen , dicnkaelkop, dienbavixneus, die door de locht tot den derden He-
mel is gevloogen , en zoo voort.

De Heyügenen Oudvadersmoetmen ook, zooveel doenlijk is, haer

kenbaere gedaentens geven»

Den Heyligen Bafilius, fchrijftmen, was lang en recht van lichaem,

droog, mager, donker van koleur, en eenweynig bleek van aengezigt, Bafiliu»

verrukt in gepeynzen, welgemaekt van neus, met gekrolde winkbrauwen,

weynig gerimpelt, langwerpig vankaeken, de Tempels vanden hoofde

een weynig uitgehaelt , lang van baert en van middelbaere grijsheyt.

Gregortus Naz<ianx*enusw3svan een middelbare ftatuer, zoet van aenge- Grccoor
zigt, maerwatbleekachtig ,halfkael *, zijn baert was dik, maer kortachtig

; Naunzeen.
zijn winkbraewen lang ; hyhad eenlacgen neus, en het rechteroog een

weynig ingetrokken , door 't gebrek van een litteyken.

De Patriarchen en vorflcn des ouden Teftaments vereyfchen ook , dat-

men 'er 't geen 'er van te vinden is , naezoekt.

Mofes was een lang goutgeel man , draegende lang hair met een grooten Mofes.

baert, van zeer eerwaerdigenaenzien; zegt Alexander Polybiftor. Maerdat-

men hem met horens fchildert, is belachelijk. Want als hy van den berg

daelde , is hy wel glinfterende van aengezicht , maer niet gehorent geweeft.

Ddvid was bruinachtich, met fchoone oogen, en van goeder geftalte. Saul
Davij

was defchoonfteman, die men zien mocht, endaerby een hooft langer, SauJ.

dan al het volk. Maer alles overal uit te ziften , valt my langwylich ; dies laet

ik de liefhebbers , nae dat ik hen den weg geweezen hebbe , voorts begaen.

Echter, dewijl ook de groore Filofofen verdient hebben, datmen haere n . r

beelteniflen fomtijts te pas brengt, zoo laet ons ook zommige van hen op- fcn p Jal0

zoeken. Plato was fchoon en fterk van lichaem , zoo dat men ze^t , dat hy, en andere,

van wegen zijne breedefchouderen, groot gezicht, en kloek lichaem, den

mem van plato verkregen heeft, daer hyte voren Artflotcles genoemt was.

Maer zijn meefter Sókrates , zegtmen , dat een kaelen kop met een weynich
blond hair hadde, en voorts een platten neus, bultige fchouderen, en

kromme beenen : Zoo dat Zopyro uit de krooflkunde hem oordeelde een wel-

luftich en vcrlooren menfeh te zijn.fyew/rppttnviert gefchildcrt met een kroni-

ek z men
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men hals; Aratus met een gebogen nek; Arijloteles met een uitgeftrekten

arm; Xenokrates zijnbeen eenweynich oplichtende; Herakljtus met geflo-

ten offchreyende oogen • Demokritus al lachende.

Zeno meteen gefronft voorhooft; Epcurus meteen glad gefpannen huit;

Diogenes met een ruigen dichten baert.

Chryfiflüi hielt zijn vingeren famengedrukt als tellende j Baclides fchijnt

die te openen, als om daer mede te meten ; en de vingers van Kleanthes wa-
ren beknabbelt.

.E/c/;i/tt.$waskael, en glad van kop ; Efopus en Krates mismzekt en gebult.

Maer ik zal ophouden , op dat ik , met al nae te kaekelen , wat andere voor-

deezen gezegt en gefchreeven hebben , niet onweetende liege.

Het kan ook voorvallen, datmen de gefchiedenififen van ons Vaderland

afbeelde. Maer dan dient het vooral , datmen eenige kennelijkheyt in de

perfoonen brengt. De geeflel van Nederland den Hartoge van Alva was

reyzigvanlichaem, zijn troni meer fchoon, dan aenvallig, mager, hol-

oogd enftraf vangelaet. Prins Willem, de grondlegger van onzen ftaet,

was van meer dan middelbaere lengte , geeftrijk van oogen , en dezelve

,

als ook het aenfchijn en den baert, bruin. In zijnernftig gelaetftak een

gunftige en joviale vrolijkheyt uit , gematigt nae zijnen ftaet , hy was eenich-

fins mager, nochtans vroom en welfchaepen. Dusmoetmenookopdege-
daentens der andere beroemde Vorften , ensder naebuerige Koningen let-

ten , zoo alsze door de fchrij vers befchreeven zijn, ofdatmen verneeme>

ofmen zelfs geen Schilderyen , ofprinten van haere beeltenhTen kan vinden.

Maer alles na te vorfchen , zou ons te moeylijk vallen, en dit Hooftdeelte

lang maken , derhalve laeten wy de reft aen de onderzoekers der oudheyt.

ACHTSTE HOOFTDEEL.
Van de hartstochten en driften desgemoeds : Zijnde het

eerfte lit in de tweede waerneminge -

y te weten van de

daed der Hiftorie.

Lldus dan de Perfoonen , die gy voorneemt uit te beelden , u zel-

ven voor oogen geftelt hebbende , zoo moog t gy u tot de tweede

opmerking bereyden , welke verkeert ontrent de daeden en be-

drijven in de Hiftoryen. Als daer zijn offerhanden, Feeften,

Triomfen , Speeien , Reyen , Renloopen , Jachten , Strijden, Kampgevech-

ten , Schipbreuken, Briiloften , Befnijdingen , Doopen , Sterven , Aenfpra-

ken

,
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ken, Raetplegingen , Moord' en Roveryen, Schakingen, Verloffingen,

en al water onder demenfchen kan gefchieden. 'tZy dan welke gy ook
voorneemt uit deze of andere gebcurlijkheden op 't Tafereel te brengen ,200

worden'er, ten acnzien van de beelden , nochdriederleye onderfcheydene

aenmerkingen vereyfehr. Als cerftclijk, om dewaere en rechte driften der

gemoederen , die de gefchiedenis veroorzaken , inyder Perfoon , nae 't be-

lang , dat hy inde zaek heeft, te doen zien. Ten tweeden, om de eygent-

lijke bewegmgen den lichaemen nae haere doeningen toe te paffen. Ln ten

derden, datze zich op een manier vertoonen, diedekonö eygen is. Gelijk

wy dan van deze twee eerfte aenmerkingen vervolgens zullen handelen. Wat
de derde belangt , zy is Kalliopc ten deel gevallen.

Van de driften des gemoeds , lijdingen der ziele , ofte Hartstochten ftaet

onsdaneerlttefpreeken. Leer nu, óSchilderjeugt , dezeallerkonfticMte

rol fpeelen. Polus , als hy de perfonaedje van Eteclra op 't Toneel t' Athenen
vertoonen, enhaer gejammer over degewaende moortvan Orejiesmet de

valfche doodbus uitbeelden zoude , zoo heeft hy de waerachtige doodsbeen-

deren van zijn eygen lieflten Zoone opgegraven, en met de zelve de rol

van de bedroefde Princes overwonderlijk uitgeboezemt. Zoo moogt gy ook,

als ueenigen druk overkomen is , umet dekunfttrooffen, en als u iets be-

haeglijx voorkomt , zoo is'ttijdt, dat gyaenmerkt wat innerlijke gevoe-

licheden en uiterlijke bewegingen deezc lijdingen veroorzaken.

Ariftides Tbcbanuswas den eerffen, die de hartstochten en beroeringen ke!!st
~!!'

tcf

des gemoeds in zijntronien vertoonde. Hy beelde een gewond leggende begon te vu-

vrouwe in een overrompelde ftadt uit , die haer kruipend zuigkind van hare tooncn.

bebloede borften zoogt af te weeren, daerde flaeuwicheitin'tftervenjde

moederlijke voorzorgc, kommeren droef heit, een yders verwondering

verwekte. Nicearektti (ch'ilderde Hercules °anfch bedroeft en befchaemt over

zijn razerny. Ctcfilas mackteneen doodbrakenden menfehc , dacr in men
zienkonde, hoeveel Iccven 'er noch in was. Hy fchilderden ook lupitei in J

uP,
.
teria

arbeit gaendevan Bdcchtu, al kreunend en kermende. Maerdeeze bewec- Derocluca
gingen des gemoeds worden wel meert in het aengezicht befpeurt , na wel- worden

kers trekkingen die van het lichaemzich ook voegen: zoo dat, wanneer- n-'-^i" ,ict

men die van hetaengezicht machtich wort zich zelven in te beelden, men
" I1Sezic 1C

die van het lichaem te lichter zal kunnen raemen.

Wilmcn nu eer inleggen in dit allcredelitc deel der konft,- zoo moct-

men zich zelven geheel in een toncelfpceler hervormen. Ten is niet genoeg,

datmen flaeuwelijkeen Hiftorye kenbaermake, Demofthenes was niet onge-

leerder als anders , toen hem het volk walgelijk den rug toe keerde : macr fe-

dert Satpiuhem Euripdesen Sopbokjes vierzen met bceter tooncn en bcvallij-

ker bewegingen had voorgezeyt , en hy hem zelven met een half gefchooren

O q hooft
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hooft fomtijtsdriemaendenopgefloten, en geheel den komediant Ieeren

nabootfen hadde , federt, zeg ik, hoordemen hem als een orakel der wel-

Hoemen fprekentheir. Dezelve baet zalmen ook in 't uitbeelden van diens harts-

zichhierin tochten, diegy voorhebt , bevinden* voornaemlijk vooreen fpiegel, om
moet oeffc- te gelijk vertooner en aenfchouwer te zijn. Maer hier is een Poëtifche geeft

van noode , om een ieders ampt zich wel voor te ftellen. Die deeze niet en
gevoelt, treevryterugge^ want hy en zal de zaek niet machtich zijn ; ten

•tGelaerdes waerhemeenich Godt of Poëet de hulpige hand bood. Hetgelaetdes aen-
engezic s.

ge2
.£c jirs wort wej te recnt den fpiegel van het hart genoemt

;, waer in gunft

enwangunft, liefde en haet , vlijt en traegheit» vreugd en droefheit , en
zoo veel hartstochten > als 'erin 't gemoed zich oy t beweegen kunnen , ge*
zien en als gelee/en worden. De goedaerdige fchaemte ontdekt zich in een

,vioed van deugdelijk bloed , en de vreeze in een ebbe. Maer een kalm ge-
' moed ruft in een wel getemperde verwe.

d'Oogen. Onder alle deelen des gelaets fchijnt demeefte veranderinghindeoo-

gen i die dikwils door een onmerkbare beweeging nu een blygeettich

fchijnfel uitgeven, ofdooreenige droefachtige wolken benevelt fchijnen.

Blytfchap. In wereltfche inenfchen beeltmen L&tïüa dat is blyfchap uit, maer in de

geene die na Godt leven, gaudüum, datis, verheuginge. Praxiteles maekte
Lacchen. van beeldftofeen zeer blijdelacchende tronie, en daer tegens een andere

zeer natuerlijk fchreyende , beyde na de gelijkenitTe van Pbryne ; betoonen-

in twee gelijke tronien zoo verfchillende driften. Zoo had ook den Giet-

konftenaer Mjron vermaek in een oudt geeftich dronken wijfmet een byzon-

dere aerdicheit uy t te beelden * waer door hy grooten roem behaelde. Maer
zulk een vreugde bequam Zeuxïs zoo wel niet : want terwijl hy met dierge-

lijk een drollige bes na 't leven te fchilderen bezich was , barfte hy zelfs zoo

geweldich in lacchen uit, dat hy daer van verftikteenfrorf. EenSardonife

lach is die niet over de lippen komt , en zoo loeg Tygranes in't bedekken van

S- Duplex zijn verbaeftheyt. Wat vorder de droefheit betreft, den vermaerden T#-

vcrvolgvan manthus zijn Ipbigenia voor het Altaerenofferreedefchilderende, maekte
van Liviits. al den omftand droevich fchreyende , over't iterven van d'onfchuldige

vth'A maeg c » maer zoodanich , datmen yders treuricheyt van eens anders kon

droefheden, ondèrïchéidéiï: wantden waerzegger Kalebas front 'er ganfeh bedroeft, Ulif.

j^zwaermoedich, Ajax als raezende tegen de goden, enMenelaus alshaer

Oom jammerlijk weenende. Maer als hy quam tot Agamemnon , zoo maek-

te hy hem het aenfehijn bedekt , met een flip van fijn mantel , om dat hem
den druk des benaeuden en jammerenden Vaders, over'tnootlot van zijn

lieve Dochter, onmogelijk dacht te kunnen uitdrukken. Hierenkanik
niet voorbygaen , hoe wy Schilders gewoon zijn, in het bitter lijden Cbrifti,

de Moeder Maria , als den Zalichmaker aldernaefi, met de grootlte bewee-

ging»
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ging , die ons mogelijk is, uit te beelden : 't welk gemeenlijk is met haer te

doen bezwijmen, en ind'armen van d'andere Marjen van haer zelve te

doen vallen: groote Meefters hebben dit niet oneygen geacht, wy hebben Droefhcvc
hen ook hier in nagevolgt. Maer zeekeren Johannes, tans by de zijne ge- Marie.

noemt Biilchop van Uitrecht , beweert in zeeker traótaet , dat deze wijffche

teederhey t aen de ^ootmoedige en hoog veilichte Maegt niet en paft , die

haer zoo ganfch overgegeven hadde, om alles wat haer van God over-

quam, geduldich te lijden, 't Welk ook van Metaphraftes uit zeekeieoude

ichriften betuigt wordt , en dat zy haer wel betoonde als een Moeder , maer

Moeder van den geenen , die aen de hartstochten maet ftelde. Johamies den

Evangelift zegt , dat zy met d'andere Mayen by den kruiile üont , en aldaer

het bevel onthng, vanden Difcipel, dien de Heere lief hadde , tot Zoon
aen te nemen, en van hem als Moeder aengenomen te worden. Ik, wat

my aengaet, wil haer in 't toekomende liever, met Timambus, als Aga-

memnon het aenfchijn bedekken , als my , met haer te veel weemoedicheyt

,

of anders te veel ftantvafticheyt toe te eygenen, te vergrypen. Dit dient

echter by een vernuftich Schilder vaft te (taen, dathy de beweegingen van

droet heyt , zoo veel hem mogelijk is , nae den aerd en eygenfchap der Per-

foonen, ofmeerder ofminder doe blijken. De Stoiken riepen, dat deeze

hartstocht een rechtfchaepen man noit en behoorde te beweegen : maer de

Schilders en Treurdichters geven aen haere Tafereelen en Toneelen , door

het uitbeelden van verfcheyde droefheden en jammerklachten, het belle

fieraet.

Demon van Athenen, om de konftin topte voeren, heeft wit vreemts

beftaen; Want als hy een beelt, als Gemm van zijn geboorte ftadt, zoude
S

,

tn
j

?c

maeken, zoo nam hy voor,al de driften der Attifche fteedelim:endaerin te cenbeclt

vertoonen. Endeeseenige rïguer zoude fchijnen te zijn dartel, ongeüa-

digh, korzel , onrechtvaerdich, en nochtans (praekzaem , goedertieren,

ftout en ontfarmende , opgeblazen en ootmoedich , en eyndlijk ontzinnich

en vervaerr. Een vremde mengeling van hartstochten, die voorwaer niet

wel zijn te vereenicen. Maer de groote geelten hebben meer ter proeve ge-

Relt, alsuitgevoerr. Ikhoudeveel eer, dat hy de twijfeling zal uitgebeeld TwijtFcliog.

hebben, zijnde een gedaente des aengezichts, waer in verfcheyde beden-

kingen onder duiftere winkbraeuwen en onvafteoogen overhoop leggen.

Hoewel het ook wel mach zijn dathy, door by voeden van verlland uit-

beeldende dingen , zijn voornemen uitgevoert heeft : als met de gcdaenten

harer kleederen , handtuigen, gedierten, en dergelijke, daer Cefar Ripa
byna al wat bedenkelijk is , meede uitbeelt. De Poëten doen h;.re perfonaed-

jenookwel veelerley driften byna al tcffens vertoonen, gelijk Tajjo van

dnnidezcgtt
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Nu bootft&e kuiffebefchaemt mei neergejlagen oogen

,

Dan z.ietz.e in U ronde elkjten , en heeft'er al bewoogen

Als in een oogenblikdoor een bjz,ondre drift

En duiz.entderleyflacb van haer bedekt veigift,

.M/jwjmaekteneenSatyr, die zich over zijn pijpen verwonderde. Tbeodorm

fchilderde Leonüum de vriendinne van Eficurus als opgetogen ia een diepe be-

denkinge. Zoo heeft Frotogenes Plulükus ook als in een verruktheit uitge-

beelt. Virgiel fchildert Latimu dochter in droefheyt enfehaemte aldus uit:

Lavinie hoorde haer moeder kermen, en de traenen biggelden langs haere

blaekende wangen: z'ontftak van fchaemte zoo root als vier, en al haer

aenfehijn gloeide: gelijk cfiemant Indiaenfch yvoir metbloetroct purper

overftreek , ofgelijk weerfchijn van roode roozen onder witte leliën fpeelt,

zoo bloosde de maegt in haer aeafchijn.Zeeker het koloreeren valt den Poë-

ten lichter, als ons Schilders. Echion fchilderde een nieuwgehuwde, die

een merklijke fchaemte hadde. Voorts wegens het uitbeelden van tochten

,

en voornaemlijk van droefheit, heeft Broer Lippi van Florencen geen kleine

eere behaelt, want hyze zoo natuerlijk vertoonde, dat niemant zijn werk
zonder deernis kon aenzien. Een verwoeden befchrijft Seneka met een bars

endreygend aengezicht, treurich voorhooft, fchriklijke gedaente, ver-

haeftegang, trillende handen, veranderde verwe, en met barftende zuch-

ten. En hier by gelijkt hy de vergramde , hun oogen branden en glinfteren,

hun aengezicht is rood van 't bloed, dat uit hetdiepfte van hun ingewant

opwelt ; hun lippen beeven , en hun tanden klapperen , hun hairen ryzen

te berge, hun adem isgeprangt en hijgt, hun vingeren kraken in 't wrin-

gen, hun ftemis heefchen fchor, zyflaen in de handen, en ftampen met
voetan, hun geheel lichaem fiddert en dreygtfchriklijk, hun gelaet is lee-

lijk gezwollen en verderft zich zelve. Zoo zegt Mofes , dat Kaim gebaer zich

van toorn veranderde. Timomachus heeft den raezenden Ajax afgemaelt , en

hoe hy zich in dezeontzinnige dolheital aenftelde. Silanion verbeelde den

wrevelmoedigen konftenaer Apoüodorus, en maektehem niet alleen gelij-

kende, maerzoo, datmen'erzijnkorzelkoppige kriegelheitin befpeuren

kon. Coeffeteau zegt van Domitiaen, datmen de gramfchap in zijn oogen

zach glinlteren , de hoogmoed zich op zijn voorhooft vertoonen , en d' on-

befchaemtheitop zijn aengezicht uitbarften , diens bloozende verwe , van

de natuer tot een teyken van zedicheyt daer op gefchildert , eer een dekman-

tel van zijnonbefchaemtheit, dan een teyken van fchaemte was. Wilt gy
een onverftandich menfche , onleerzaem , en van fchelmachtigen en verra-

derfenaert, onkuis en lichtvaerdich, jae van alle ondeugden famengezet,

te bert brengen, zoo fchildert een groven dikkop , methair, als zwijne-

borftels , met groote fcheeloogen , met hangende wangen , met een

breed
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breed ingebogen neus, met omgekrulde dikke lippen, met zwarte tan-

den, voor en achter gebult, korte dikke kromme beenen , often minften

mankgaende* enlaetdan vryeen Phyfiognomus mv meening fpellen, ik

wedde dat hy zeggen zal , dat gy 't rechte wit getroffen hebt. £n nochtans

wort Sokrttes zoodanich befchreven,die door 't overwinnen van zijn weder-

waerdigenatuer, eyndlijk zoo ver gekomen is, dat hy door Apollos orakel,

den wijften onder allemenfchcn isgenoemt geworden. Dat dan Sokrates,

Efopusy en dergelijke, uit dezen konftregel worden uitgezondert; en ons

ten prikkel dienen , om onze aengebore gebreeken ook te wederftaen.Maer

wy geraeken dus weederom in de Krooftkunde -

y
waer van ons Foljmriu reets

ftaeltjes genoeg gegeeven heeft.

Devreeze, die den wijzen nieten paft, enwelx ftedede voorzichtig-

heyt behoort te bekleeden , verfiert een Schildery , als menze wel uit-

drukt.

De manier van een bevreesde natuerlijkuit te beelden, wiert Framisko Stad vaneen

Monfigtiori van Gon?LAga Hartoge van Mantua geleert : Want als den Schilder bevreesde.

met alle vlijt eenen Sint Sebajtiaen naer 't leeven gefchildert hadde , zoo be-

gon den Markgraef, als hy hem zach, Francükp te berispen , zeggende:

Dat in dezen gefchilderden Heylich de fchreum en vreeze van gefchoten te

worden , die hy meende dat 'er in behoorde te weezen , ontbrak : en dat 'er

noch behoorlijke fchrikin hetaengezicht, noch rekkingen trekking der

zenuwen en fpieren te zien was : dat hy derhalven , als hy zijnen man , 'twelk

een arbeyderwas, wederom geftelt en gebonden hadde, hem zoude roe-

pen , hy z oude hem toonen , hoe 't behoorde te zijn. Monfigtiori 's anderen

daegs zijnen gaft gebonden hebbende , riep heymelijk den Markgraef, doch

zonder te weeten wat hy voor hadde. Maer Francükp Gonzaga, tot zijn voor-

nemen berey t zijnde , quam als zeer verftoort , met een geladen en gefpan-

nenkruisboog uit een andre kamer, roepende tegens den arbeider: Ha jou

verrader! Nuzijtgydoodj hier was 't dat ik u begeerde. Den armen man
in doodangft wrong en trok om de touwen te breeken, zijn aengezicht

wiert doodverwich , de zenuwen fpanden geweldich , en vrees en fchrik

fpeclden haernatuerlijke Rol. En aldus wiert door aenwijzing van Mark-

graef Framükui den geeft van den Schilder Fratuiskus zoo wakker, dat hy

zijnen Sebaftiaen een geheel andere, maer ganfeh verfchrikte gedaente

Hier nevens noch een ander ftael, maer niet zoo gevaerlijk. Mijn broe- Een ander,

der Joban, als hyby my tot Weenen was, en nevens een befchuldigende

dicnltmaegt , een bedeesden Sint Pieter wouw fchilderen , ging op den

Graven, of de mart, ontrent de oude en gevryde bedelaers; hy vont'er

ce/3 , dien hem dacht dat hem diende , dien hy verzocht hem te volgen. De
P goe-
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goede man, ophoop vaneen milde aelmoes, quam met hem tot in ons

huis, zonder te weeten wathy doen zoude, alzoo hy mijn broeder, die

geen goet Hoogduits fprak , niet en verftont ; maer als hy hem tot in zijn

kamer geleide, enhy die zoo vreemt , hiermee een dootshooft, en daer

met een hoofdelooze leeman op zijn Schilders verzien zach , begon de goede

man als ganfeh ontftelt te beeven en fidderen : des hy hem re minlij ker toe-

fprak , en te meerder vorderde om te gaen zitten , met goede beloften van

koft en loon. Maer den armen man bracht wederom alle verfchooning in,

en zocht t'ontglippen , en rondom ziende kreeg de deur. Den Schilder

geftoort zijnde, fcholthem voor een leuijaertde aelmoeflèn onwaerdich.

Hy wederom zeyde: Ach ik heb den heer niets misdaen, daeromlaet my
gaen, ik ben een oprecht man. Ikquam juiftt' alle geluk opditgefchil en

gerucht in huis, en verftont uit hen beyde, wat'ergaenswas. Ln voorna-

mentlijk van den bedelaer » die om zijn leeven bad. Het waer my onmoog-
lijk geweeft hem te paeijen , maer verfcheyde perfoonen toefchietende , on-

derrechten hem zoo wel, dathyeyndlijk overwonnen wiert : maerhy zat

met zulk een vrees en ontfteltenis , als of hy Sint Vieter zelfs geweeft was
^

zeer dienftich tot het voorgenomen onderwerp, en eens uit ons huis ko-

mendeliephy > als waer hy uitgebroken , en wat beloften hem namaels ge-

daen wierden , hy wilde noit meer wederom komen , ter plaetfe , daer hem
Smekende. dacht, dat hybey Duivel en dood gezien hadde. Ariftidesbeeldecen fmee-

kenden uit» dat het hemzelf aen de ftemmeniet enfeheen te ontbreken.

Maer laet ons tot vermaeklijker driften komen. Van de verliefde Armide

komt dit vaers ;

v .. r Met lachende oogen beeft zy hem terfluikbevoebten ,

den „

*

En voerde inyder lonhjvelduyz,entderley tochten.

Onzen Poëet Vermander zingt van verliefde gelieven op volgenden zin

:

Zoogy de tochten van verliefden wilt verbeelen ,

Zoo laet haere oogen vol van minnevonkenfpeelen,

Een mond vol vreugd, eneentoeneygendaengezJtcht ,

OmbelzJngi ftrengeling, en wat de minneplicht

Verliefden onderling oyt eerlijkjeerde pleegen ,

Neem waer , en mijd u van 'tgeen beter dientgez,weegen,

Eerbaerheyd £) e j>enelope van Zeuxit , beelden een volmaekte eerbaerheit en zedicheit uit»

Tarrafius fchilderde twee jongetjes, daermen eenkintfche onbekommert-
Onnoozel-

jjgjj jn zzc^ . jesgelijx maekte Cephifodoras van Marber. In de deugdfame

liefde, enbegrafideheylicheitintronyen,enbevallijkgebaer, heeft Baro-

zjo van Urbijn grooten lof verdient: maer niet minder zijn landgenoot

Rafa'él, gelijktezienisindehooge Altaertafel in Araceli, daer 'm de Maria

Heylicheydt een ootmoedich en zeedich weezen j de Moeder Chrijii betamende , zweeft.

En
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En inden Johannesfchethelt > oprechtichey^ en gewisheit des gemoeds»

Andere en meer Mariebeelden vind men noch van Rafaël t waer in hy zooda-

nich een godlijke zeedicheit heeft uitgebeek , datnier de onbefmette maeg-
delijkheitinfchijnttezien: gelijk van een tot Florencen gezegt wort, wel-

kers oogen verzeltzijn metzeedicheyt, 't voorhooft met eere, de neuze

met gratie , de mond met deugd , en het kleed met (ïmpelheyt en eerbaer-

heyt. Zoo wort ook van Buonarotti getuigt , dat hy in een rond ftuk een Ma-
ria fchilderde, metbey deknien gekniek, haer kindeken zenjofeph toe-

reykende, in welkers om ziende aengezicht ftarende op'tfchoone kint^

men een zalich en volkomen genoegen fcheen te zien : En dit was het ftuk >

waer van Agnolo zijn eyfch tweemael verdubbelde. Wy moeten ook niet

voorby gaen de CeciliavrnRafaél* die zoo godlijk als opgetogen naer een

Hemelfch koor Englen luiftert: ofde Maria Magdalena in't zelve ftuk , in

wiens verheugend weezen men 't vernoegen over haere bekeeringe zier.

Mander prijft dit ftuk hemelhoog, en teykent dit vaers aen, dat'er in Latijn

opgemaekt is:

Vingantfola alij referantque colonbm ora ;

Cacilia os Rafaet, atque animum explicuit.

Een ander fcbildrejlechts '* uitwendig wez.en na;

Urbyn maelde ook.dengeeft in zyn cecilia.

V an een Marie Magdalenevzxx Titiaen wort aengeteykent , dat zyde oogen
rood bekreeten ten Hemel fraende, hoewel fchoon zijnde , den aenfchou-

wer eer tot gelijke tocht van boete als tot welluft verwekt. Dergelijk zach

ik 'er een van den Ridder van Dijk^j geheel als met een Hemelfche gunft

overgooten.

NEGENSTE HOOFT' DEEL.
Van de doening , in de daed der Hiftorie , het

tweede lid der tweede ivaerneeming.

lmon Kleoneus heeft allereerft een tronie van ter zijden in zijn Wiedeeerfte

fchilderyen te pas gebracht , doende door dezen nieuwen vond fcZSR!?,.
• 11 "ïii • i • i/- Degoit uit cc

niet alleen zip beelden omzien , maer de zelve ook fomtijts , na beelden.

vereyfch der zaken , deoogenopennederwaertsflaen. En de-

ze konftgreep noemdemen Catagrapha. Van die tijd af begqftmende beel-

den, als zich beweegende, of iets bedryvende, tevertoonen: tot dat

.M^wfchijfwerper* Bifcobrtus genoemt , in een heftige beweeginge ftaen-

P 2 ? ° de,
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de, alle oogenvol verwondering tot zich trok. Het zy nu, datmen een

enkel beek , ofveele te zamen voor hebbe , men moet toezien, datmen al-

leenlijk een oogenblikkige beweeging , welke voornamentlijk dedaed der

Hiftorie uitdrukt , vertoone; gelijk Horatius zegt

:

Een enkele Brengyder werkjlukj zoo't behoort,

f"°£.o
en

: Slecbs enkel en eenweezicb voort,

uittc'feel-" Op dat het werkeenftemmich den toeziender , als een anderen omftander

den. verjrukke, van een felle daed doe fchrikken, en door het zien van iets bly-

geeftichs doe verheugen: of dathy door eenich aengedaen ongelijk met

meedelijden bewoogen worde -

3 en in een rechtvaerdige daed zich vernoegt

Dat clks be- bevinde. Hier vereyfcht dan voor al , dat de doeningen of beweegingen des

weeging lichaems met de lydingen des gemoeds overeenkomen, al waert zelfin byna
met de drift

ftilftaende vertooningen , gelijk Tap van Armide zingt

:

overeenko- Zy hield vanfpreeken op, maer toonde in baergelaet

me

,

Grootmoedicbeitgetergt vangramfitotyi [fijt enfmaet

Met droefheyt bet gezicht ontjlakj zyfeheen te deinzen

Meteenen voet te rug; en toverde door veinzen.

'Al waert 't Poëtifche Schilderyen zijn my lichter , dan gefchilderde, hier te boekte

mbyna ftil- (tellen. Zie dan, doch met een bezadicht oog, de dartele Armide noch
Ie beelden. eens mct ^e\mut .

Uylach op bloemen in defckoonfle maegden feboot ,

Van weergdooze zeeden.

Zy had baer blanken balsgeheel ontdekt en bloot ,

Degoudkuifbing beneden,

't Ontjleken aenzic.ht glom een weynicb als bezweet ,

Natuerelijkblanketzel l

Haer zinnen zijn verrukt ; het weelicb oog en weet ,

Den weüuflgeen beletfel.

Nochtans 't wantrouwend hart om nieuwe minrite voen ,

Schept nieuwe en lieve lonken.

Zykuft, bykufl weerom. Mijn penneniet tegroen ,

Omgeenen brandt'ontvonken.

Zekerde Poëten verlultigen zich inhaere Perfonaedjen , naevereyfch der

zaeken, behoorlijk te doen beweegen : gelijk Homerun , die vand'Ithaker

aldus zingt:

Uliffe s opflaende om te fpreeken , zachjlecbt neer,

Hy hielt zijn Scepter flil , en zonder veel te zwieren ,

Alsonbedreeven, fprakjnnozel: maer wanneer.

Zijnftem voort aenwies , zelf tot bulderen en tieren

Gelijkjcnfneeuwolkjn de winter , uit de borfl,

Dan was'er niemant diïkem oyt antwoorden dorf. Wat
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Wat de beweegingen der by zondere dingen aengaet, zy worden gezegt 7.Motusof

zevenderley te zijn, gelijkmen met dit volgende vaersjeplachuit te druk- beweegin-

ken: Sen '

't Was op, ofneer, 't quant tot om 3 ofverzwond:

't Gtngjhnx , ofrechts , ofdraeyde zjcb in 't rond,

Maer de buigingen derleeden befchrijft.J/frm D#r<?r zesderley, alsgeboo-

gen ofgeknikt ,
gekromt, gewend ofgekeert, gewonden, geftrekt ofge-

krompen , en verfchoven, hn deeze zes beweegingen ftelt hy als de gront-

veft tot zijn vierde boek , daer hy dan allerley beroeringen der menfchelijke

Jeeden op bouwt. Maer wy zullen onzen voorgenomen trant volgen.

Gelijk dan het hooft het voornaemfte deel des lichaems is , zoo is het zel-

ve ook het voornaetnfte werktuig , waer meede men de beweegingen des

gemoedsmet een uiterlijke beweeging te kennen geeft. Het hooft achter Van't hooft,

over den nek gedrongen , geeft hoovaerdicheyt en trots , maer voor over Trotsheyt.

nederwaerts geflagen>nedericheit, en op zijde hangende flaeuwmoedicheit te pj^^ n oe-
kennen. Het hooft , dat zich met een onbeweeglijk (lijven hals opfteekt , dicheyc.

beeld noriTe fteegheit en barbarifche hartnekkicheit uit : maer een ingetrok- Stceghey t,

ken hals en gefchorte fchouderen kouw ofvreeze. Met het hooft ftemt men f-
n vreeze -

toe,offlaet af, door toeknikken offchudding,waer meede men ook het mis- onze^en^'
noegen te kennen geeft. Jupiter misnoegt , zegt Ovidiasy fchudde drie of toont mis-

viermael zijn hooft , dat 'er Hemel , Aerd,en Zee van daverde. noegen.

Debyzonderedeelen desaengezichts zijn, als boven geroert , tot het
^otnln?Ass

uitdrukken der lijdingen en driften des gemoets zeer bequaem. Wat de doe- °^en *

ningen aengaet , in de oogen heeftmen het fluiten en ontfluiten , in den N
neuze de beweeging van het fnuffen of ruiken ; in den mond het blazen , ga- Mond.
pen en bijten. Hier op valt my de vreemde wijze van Zegelen der oude Ba-

tavieren onze voorouders in denzin; wanteer hetfnijdenvan wapenen of

merken, in metaelof fteenen, byhen in gebruik was, zoo beeten zy in

het was, dat zy aen hare brieven hingen , met haer kiezen of wangtanden,

gelijk dit out rijm verklaert

:

Inwitneffe ofihefothe ,

leb ban bitten thiswaxwitbmj wang tothe.

Datis.

Inwetenfchapvandezekerbeit,

Beb ik^gebeten , dit was met mijn wangtanden , ofkiezen. Van je h
Wat de handen belangt, door dezelve worden voornamentlijk alle daden den,

- ofte doeningen uitgewerkt, ja der zei ver beweegingen zijn byna by een alge-

meene fpraeke te vergelijken. Zy begeeren en belooven, zy vragen,zy wey- Bequaem tot

geren, zybetoonen vreugde, droefheit, leetweezen , erkentenis, vreeze een algemen-

en gruwel ; ja zelfs ook getal, mate, tijdt, en wat noch meer bedacht J^
p
r

r

*jJ
* 3 ^an volkeren.
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kan worden ; door de beweegingen der handen verftaen wy d' ailervreemfte

barbaren; zoo datmen met recht de fprake der handen vooreen algemeene

fprake aller volkeren desaertbodems te houden heeft. Hoewel'er fomtijts

groot onderfcheit onder de volkeren van verfcheiden landaert befpeurt wort.
Hoewel

Gelijk in 't tot zich roepen: want als wy Duitfcheniemant tot ons roepen
eentge ook r ' . ïrrjii /v j

r
hier in ver- °* wenken , zoo heften wy de hand op , en ihngeren de vingeren nae ons

fchiïlen. aengezicht , 't welk by den Italianen oneerlijk geacht wort ; maer zy de
hand uititrekkende , flingeren die na beneen , bynae gelijk als wy de hon-
dekens tot ons roepen, maer van verre te zien, van ons weghwijzen, of

Stael hier af. gebieden van vluchten, niet veel verfcheelende* Gelijk mijn Vader Theo-

door, in zijneerftereyzeinltalien, zeer belachelijk wedervoer : want hy
in zeker fteedeken in Lombardyen met zijn reysgezel komende, meende
een Edelman van zijn kennis daer te vinden , en verftaende dat hy te lande-»

waert zich vertrokken hadde , vervolgde met leetweezen zijn reys ; maer
een veldweegs buiten de ftad zijnde , hoorden zy hen wederom roepen , en
omziende zagen van verre eenige perfoonen, die hen op de Italiaenfche

wij ze met het nederdalen der handen wenkten, en met luider ftemme toe-

riepen. Waer over zy verbaeft , vreezeade ergens in misdaen te hebben

,

en waenende datmen hen gebood te vluchten , 't hazepat koozep j tot datmen

, hen te paert vervolgende, van hunnen waen en vreeze verlofte , en , de

Rechter- wederkomft van hunnen vriend bootfchappende,ook wederom voerde.

hand. De rechterhandt verheven uitgereykt, plach het aenbieden van vreede

tebeteykenen: maeromlaeg uitgefteeken , was een teykenvan ootmoe-
dige beede. Dehandttelaetenaengrijpen, was 't verleenen van genaede ;

maer die te verbergen gafonverzoenbaerheit te kennen:

Zeker Cartaegs gezant , aen Andromacbm Prins van Tauromenion in Sici-

lien gezonden , toonde aen hem , zeer geftoort , het binnenfte van zijn

rechterhand, en die omkeerende hetbuitenfte, hem dreygende, dat zoo

zijne ftad zouw omgekeert worden, ten ware hy de Korinters verdreef.

Maer Andromacbm , daerom lachende , toonde hem ook eerft 'et binnenfte

,

en ftrax wederom het buitenfte van zijn hand , zeggende : En zoo zal men
uwegaleijeomkeeren, indienje niet terftont van hier vertrekt. Antwoor-
dende hem aldus in de zelve taele.

Ik kan hier ook niet voorby gaen 't geene Tbeodoretus van den Heyligen

man Militim vertelt : hoe hy , als hy door't bevel van Keyzer Konjlantius zijn

gevoelen van de Godtheyt zoude uitten, gelijkenifterwijze drie vingeren

opftak, en daernaede twee ingetrokken hebbende, en een alleen uitge-

ftrekt houdende, deeze korte woorden uitfprak: Drie zij nder, die verftaen

worden, maer wy handelen en fpreeken alleenlijk als van eenen. Doch So-

üomenus verhaelt het aldus : dat de oyerfte Diaken in zijner Kerken , als Afi-

Utita
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liütu noch fprak , zijn hand uitftrekte , en zijnen mond toehfelt. Maer dat
hy daerentegen met zijne hand, zijnmeyninge klaerder, dan met woor-
den, aenwees: Want drie vingerend' een van d' ander uitfpreydende, en
daer nae de hand wederom fluitende , gafhy 't volkiïiet deeze figuere te ver-
itaen, dat die drie een zijn. 't Welk hyals den Diaken afliet , met luider
ftemme bevefticjjde , roepende , datmen zich aen de kerklijke befluitingen
vanNicenemoft houden. Hoed' Oud vaders door 't opleggen der handen
pleegen te zeegenen , leert ons de H.Schriftuer. 't Zelve deeden de Opper-
prieiters ook in 't inwijden der offerhanden. Ook leyden die 't gehoort had-
den den lafteraer de handen op 't hooft , als zy hem overtuigden , en om ge-
fteenigt te worden verweezen. Jairtu verzocht onzen Zaligmaeker , dat hy
by zijn Dochterken, dat in haeruiterfte lag, komen zoude, en haer de
handen op leggen , op dat zy in den leeven mogt blijven. Gelijk de Heere
ookaendekinderkens, die tot hem gebracht wierden , gepleegt heeft. Dit
hebben d'Apoftelen ook naegevolgt , wanneer zy iemanden tot het Leeraer-
fchap afzonderden , ofhaer de gaeve des Heyligen Geeftes meede deylden.
Enals'ereengeheele vergaderinge zoude gezeegent worden ; 't welk on-
geleegen fcheen om aen hooft voor hooft te doen , zoo gefchiede zulx al-
leenlijk met het opheffen der handen.

't Welk de tegenwoordige Pauzen met uitgeftrekte vingeren wel deftig
weeten nae te bootfen. Maer deeze plechtlijkheyt is ook byde Heydenen
in gebruik geweeft ; want wanneerze een Tempel zouden inwijden, zoo
raoft de Priefter zijn hand op d' een ofd' ander Pilaer van 't gebouw leggen ,

terwijl hybeezigwas met de woorden van de toeheyliging uitte fpreeken.
Met de duim iemant te drukken beduide gunft en gewogenheyt • maer die
om te keeren , was een teyken van haet.

Met de middelfte enlangfte vinger op iemand te wijzen, was 't merk- Vingers,

teyken van fchimp en hoon.

De vingers en handen in malkander geflooten , voornamentlijk, als

men de knien daer mede te famen hielt , wiert ontrent een vrouwe , die op't
uyterfte zwanger is, voor een wangunftige Toverye gerekent. Maer hoe
het bolle Meysje Gallantis Lucina , dieditkunsjefpeelde, bedroog, doet
Ovidius Alcmena byna op dezen zin vertellen

:

ikyan een Godt bevrucht, riepfiaeg Lucyne om baet*

Zy quam , maer omgekocht van Juno zat op (iraet

Voor onze deur , enjloot metfaemgevlochte banden

Haer kpiejen dicht bj een. lk}xeet s gebreeuwde in banden;

Maer al vergeefs , totdat ons Roothairtje Galant

,

Die nukken merkende , haer u'nloeg : Wel watfcband

Jst
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c Lichaem.

Ademhalers.
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ls't, zeyze: datgy bier dus zjt en üet z,oo oolik^,

Alcmene is van een Zoon verlofl : kpm wees mee vrolik.

Lucyn dit hoorendefprong op , en als vervaert ,

Liet bey haet handen los , enfirax heb ikgebaert.

Wat de verdere beweegingen der handen aengaet> en hoe zy de fprake

te hulpe komen, en de verdere hartstochten gehoorzameru zultgy, wan-
neer gy 't vorige lit deezes deels , daer wy van de driften des gemoeds fpree-

ken, grondich verftaet, wel uitvinden. De beweegingen des lichaems

volgen die van 't hooft en handen. Maucerus maekte een ademtochtigen

worftelaer. En Demon , ofzoo andere zeggen Parrafius , maekte twee ftuk-

ken , Hoplidides genaemt , waer in den eenen zijn adem als ganfeh vermoeit

zijnde, bezwaerlijk fcheen te halen, terwijl hybezich was methetont-
gefpen van fijn rufting : En den anderen in't volle harnas zoo geweldich te

L
;

O0
P ecs - - loopen , dat hem het zweet ten aenfehijn uitberfte. De borft , of liever het

oPcherte»
nart > deelt aen 't geheel lichaem zijn beweeging mede. Hoor wat Virgiel

wegens de wagenmennende jongelingen in den renftrijt, hier van zegt:

Gy zjet in 't renperkj als de raden , regelrecht

Gefchooten uit dè lijn , omflrijt ter baene in rennen ,

Hoe 't aengeprikjtelt hart derjonkheit , onder 't mennen ,

Van angft en vreez,e beeft , en popelt in het lijf.

En hoe&e met de uveep vaft klatrenfel enftijf;

Hoe zy den teugel op dennekderpaerden leggen

;

JEn hoe de heete raèn met kracht party ontzeggen ,

En vliegen langs bet perk* en hoc de Voerman vlucht,

Danz.it, dan overendt omhoog, door d'ope lucht,

Voor wind in't ruimefebijnt te zwieren , en te zjveeven,

Zy jagen immer voort , tn worden aengeireven ,

Dat hun het[tofalfws om d'oorenftuift en vaert.

Zy worden nat vanfehuim en waejfèm van hetpaert.

Zoogroot is ookje luft naer lof, ookj*elfmetfmarte

Den braven rennergaet de renprijs z.00 ter harte

,

Dat hy eer 't leven wenfcht te mijfen , dan het merk.

Van z.eege , en ronder prijs te keeren uit ditperk-

Hoe de beweegingen der leeden met her werk , dat het beeld doet , moe-

ten overeenkomen, hebben wy onzes bedunkens nu genoeg geleert. Nu
moetmen acht geven, ofdeeze bewegingen ook flap ofgeweldig zijn. An-
ders voeren de vorften het zwaert,wanneer zy haere Ridders maken : en an-

ders wort den Sabel in de hitte van 't Kampgevecht gebruikt. Wanneer den

oorlog ftond aen te vangen , 200 namen de Roorhfche Vorften de bloedige

Speere,
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Speere, die by Beüonaes Tempel bewaert wierr, en keerden dezelve met
de punt nae de geweiten der vyanden , als door deeze plechtlijkheyt hen

den oorlog verklaerende. Dergelijke beweegingen worden zeediglijk uit- piechtlijke

gevoeit; gelijk ik gezien hebbe, toen Leopoldus , tansRoomfchKeyzer, beweegin-

tot Koning van Hongaryen gekroont was,en hy , nae d'oude gewoonte , den gen moetcu

Sabel , op een hcogen heuvel gereeden zijnde, teegen de vier winden zwaey- maer de£itr

de. Die dit, of iet diergelijxfchildert, moet wel toezien dat hy een plech- zijn.

telijke, en geen vechtende beroering vertoone. Zoo ook ontrent aadere

hoogftaetlijke of kerklijke zaeken. Legt uwe hand onder mijn heupe , zegt

Abraham tegens zijnen knecht , en ik zalu bezweerenby denHeere. Dit

moet aendachtiglijk , en niet als fchermender wijze toegaen. maer daer den

Engel te Pniel, als hyjakob niet over en mocht, hem de heupe verlemde,

wiert meerder gewelt gebruikt'. Nu ik van de heupe gewach maeke, zoo moet

ik dit noch van de beenen zeggen : dat haer werk is het lichaem te draegen, en

dat zy in gaen, ftaen, loopen , tillen , reiken, jae zelfin zitten en leggen, zich

nae't bovenlijfvcegen.'t Was aerdig,dat Alcamenes den manken SmitVulkaen

zoodanig had afgemaelt , datmen in hem een heymelijke , doch wel voegende

lammigheytbefpeurdej fchoonhy gekleetwas, en ftokftil ftont. Hoewel
dit aen andere , doch tegen haeren danck , genoeg toevalt, dat haere beelden

lam fchijnen, fchoon zy geen Mulcibers voor hebben. In den zittenden vuigen

arbeyder van delSarto ftak de leuiheyt in al de leeden : en in den Ocnos van So-

crates een verfoeilijke flofrlgheyt. Pithagoras Lèontimts maekte zynen Hincke-

poot zoodanig , dat d'aenfchouwers de fmerte zijns verzwooren beens

meenden te gevoelen. Maer dit en kan niet konftichlijk in't werkgeftelt

worden , ten zy men het derde lit dezer tweede waerneeminge meefter is , dat

is, datmen weet, op wat wijze men deze aerdicheden in't werk ftellen,

en op't gevoeglijkft vertoonen moet, waer van ons Kaüiope belooft heeft te

handelen, alsze van de fchoonhey t en graelTelijkheyt gewach maekt.De groo-

te clio zal zich nu vernoegt houden met het geene wy tot aenmoediging , om
algemeen in de konft te worden, gezegt hebben ; En hoemen de konftftukken

in driederley graeden verdeden kan. Wy hebben , met haere hulpe, dedin-

gen,die in een Hiftorye zijn waer te neemen , aengeweezen ; van de perfoo-

neele kennifïe gefprooken , van de tochten en lijdingen des gemoeds gehan-

delt, en voorts betoont, hoe de lichaemen zich na de hartstochten beweegen.

De jeugt aldus in deeze derde Schoole ingeley t zijnde , zal ftofre genoeg vin-

den,om den geeft voor eerft werk te geven. Erato zal ons dan wijders de derde

waememing op haer beurt leeren, en te kennen geven, hoemen tijdt, en

plaets, en wat meer tot d« omftandicheden behoort, na vereyfch der

voorgenome gefchiedenis , moet onderfcheyden.

Q ERA-
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E R A T O.
De Minnedichtfter.

Het vierde Boek.

Inhoudt.

I JE LiefdeZanggodin ontfluit het vierde School.

Zy leert Hiftorjen omftandich te beleyden

,

En wijft den tijdt ,waer in iets beurde , f onderfcheyden ,

kjÏIs ook deplaets : Zy bouwt de kunft een Kaptooi,
cjlfetgaenderyen en ontelbrebouw-fieraden :

Zy voert ons in een beemd* waer langs het Beekje daelt

En melt wat roem men ook weleertyts heeft behaelt

*y£en wildt en tam Gediert -, aen aüerley Gewaden ;

Geweer en Wapenen. Maer 't is tegroot een fpijt

,

'Dat die meeft omjlaet , minft metfchilderen bedijt.

Op de Print.

Tdie hier ongehult met Rooze-en Mirteblaeren

Gekroont zit , en den Hoorn van overvloet omvat y

IsErato, geftaeg onledich , om alwat
Tefamenftemmen kan 5 te voegen en tepaeren.

Zy deelt de vochtige aerd* de Zonneftraelen mee :

Zoo worden berg en dalbezwangert vangewaffen

:

't Gediert uit d' Ark te veldtgedreven : en deplajfen

Volvijfchen aengefokt : Vrouw Vernis , uit de Zee
En V Godlijk zaetgeteelt , zendt daerom , volgenoegen ,

Kupyd? om zich altijts by dees Godin te voegen*

I N-
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INLEIDING.
Erato ! die aen uwen Thamiras d' eerfte minnedeanen voorzongt

,

enSapphouwe liefdevaerzen ingaeft, geley ons nu in lullige ge-

bouwen , daer uwe ftaetjufferen u wachten. (5y die een Venut on-

der de Muzen zijt, en Roozen in Mirten (hengelt, open ons de

binnekameren » daerdeHofjufferen zich ten dans bereyden , ofin haer fier-

lijke bedkameren van liefde zuchten , en geley ons van daer, ofin'tlom-

merich geboomt , ofin de luchtige beemd ; daer de Veldnimfjes , van a

gevleugeft wichjen getroffen , het Bofch en 't Gebergt niet dan van liefde-

lietjes, doen wedergalmen. Wijs ons de Tuinen en Boomgaerden, 'waer

uit gy uwen overvloetshooren vol plukt , wanneer gy met loffe tuiten en on-

gekemt hair zoo vroeg in de weer zijt. En terwijl wy buiten zijn, zoo ver-

toon ons de weydende kudden, en Clio vervolgende, zoo zult gy met al wat
in een Hiftorie waer te nemen is , befluiten.

EERSTE HOOFTDEEL.
*De derde waerneming , 'w*t uitbeelden van een Hifto-

rie , is d'omftandigegelegentheit oprecht te ver-

toonen. En voor eerft op wat tijdt

de zaekegejchiet is.

Gelegen t-

E derde nootzakelijke aenmerking, in het uitbeelden van een H$or

er

e

Hiftorie , is d' omftandige geleegentheit : welke wy verdeden in

tijd , plaets , en nootfakelijke , often minften bequame byvoeg- p erft wac

_ felen, van ftoffeeringen en Tamme of Wilde gediertens. tijdt.

In de tijd komt ons voor eerft de lieflijke Lente te vooren, in welke men
wil , dat God de werelt gefchapen heeft. Dan zult gy uwe beelden met geen In de Lente,

overlaftich bont bekleeden, noch ook niet al te naekt uitfehudden ; ten

waer uwe Hiftorie, ontrent den Zonneriem voorgevallen, voor geen Len-

tebeuyen te vreezen hadde. In deeze tijt zijn de lichaemen allergematichft

,

en de geheele natuer wort dan als vernieuwt en verquikt.

Natuer is rijkvtn wondere fieraeden ,

Wanneer de Lent , in baerfafiergewaeden,

CL* Te



Zomer.

Hcrfft,

of Winter.

De vier tij-

den des jaers.

124. E R A T O.
Te voerftbijn komt. Boe wondei vers enf1 is

L« 'tgrazAch veld l De blonde Ceres is

Wel in haerfcbikjt haer dochter plukt weer bloemen
;

De zavangre beemdgeeft kitüden zwaer te noemen :

En d' akfcergolftgelijkjengroenejlroom.

'f Js alles nieuw berfebapen ; Zie den zjoom

Vangeene beekj geboort met riet en liffen ,

Vervrolijkt welfde dobberende vijfen.

d' Hïnnidengaen ten reyje op
y

tgroen tapijt ,

En 'tpluimgediert dat quinkeleert omflrijdt ,

In welffelen van beukeien en Eyken ,

En Ceders., die tot in de wolken reyken.

De Harder drift z,ijn kudde langs der Hey ,

En 'f Vee ontluikt in klaverige Wey..

Na de Lenten volgt de Zomer ; of gy nu het dorftige Ifraél aen de Steen-

klip , door Moyz,es ftafgeborften , voor had te verbeelden , zoo zult gy niet

alleen de klippige Wbeftijn, en'tgebergt van Kruit en Lover ontbloot,

vertoonen, maer ook de brandende Zomerlucht overal doen fpeelen. Dat
uwe gloeijende tronyen van de Zon geroofl: als na 't water fnakken , en de

verzengde gronden door 'er weerfchijn den reyzigerfchijnente verftikken.

Zoo machmen ook Krajfm afwijk in het barre Armeniën ichilderen , dat den

toeziender dorlt krijge, en de warme lochtfehijne te gevoelen. Den af-

gaenden Herflt geeft ook zijn merkteykens, dan zit vader Lyber in zijn

kracht , en Sileenis dronken van den nieuwen moft.

Maer luft u de bevrooze Satyr te bert te brengen , en hem heet en kout uit

eenenmondte doen blazen, (teek dan den houtkliever vryineen warmen
dos , maer laet het Bofch bladerloos en met rijp en fneeuw beladen zijn , en

de bevrore beek , fchoon de zwaen in de bij t zwemme , den huisman tot een

brug ftrekken: Laetde locht dyzich zijn, en alle fchoorfteenen rooken

,

den fteelingvry de neus druipen, en zijn hairenbaertvolyskegels hangen,

wanneer hy de fnippige noordewindt te gemoet treet. Maer hoor, hoe on-

zen Silvius de vier tijden des jaers afmaelt:

Komfchilder ons de Lent' met roodtgeverfde wangen ,

Metgeurge bloemen om en wederom behangen ,

De dieren op 'tgeboonit tefebétteren van vreugt ,

De beeflen in de Wey , en watgy meerder meugt.

Befiuwt de Zomertijdt met rijpe horen-aeren ,

Den Landtman in de weer de vruchten te vergieren ;

Den Herfjl met druiven daer het rijpefap uitfpat ,

De troffen 'm de por

s

, en Bacchus op het vat.

Den
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Den oudengryz,*ert , voor den winter halfbevroren ,

Wiens kieken door de kou , en niet door bette bloozen ,

t'Omhelzen d'heete vlam , als was s'bcm liefen waert ,

In zijnefcheenen te verzengen den den haert.

Wy mochten hier ook van den morgen, middach, en avond reppen

j

mier Melpomene heeft dit op haer genomen.

De tijd geeft ons ook verfcheyden weder, 't welk ookdikwilsnootzaek-

iijk is in Schildery t'onderfchey den , en met goet beleyt op ftorm en onguere

rijdt, als ook op den aert van fchoon weder acht te geven. AmbroziusLatt-

renzetti was d'eerfte , die tempeeft , regen , en onweer , wederom heeft

beginnen na te bootfen. Waer in Apelles by de ouden, door zijn (tukken,

die Brontes , Ajlrapes , en Ceraunobolus genoemt wierden, zeer^eroemtis Storm fn

geweeft. Naderhandt heeft den ouden JakgbPalma, in Sint Mark tot Vene- onwe f r-

tien, een heerlijke Schipftorm ineen gruwzaem Zee-onweder, metgroo-

ten aendacht uitgebeelt j brengende in de beuyige lucht de windgoden al bla-

zende, die den voortgang van't Schip , dat Sint Mark™ lijk voert , endoor

de fchuimende golven met kracht van riemen heenen fnuift , fchijnen te wil-

len beletten. Hier fpeeit de behendichey t des Schippers , 't buigen der rie-

men door de kracht der roeyers , 't gewelt der winden , 't beweegen en bree-

ken der baeren , 't blixemen uit den Hemel , en des Schilders hooge geeft >

zoo wonderlijk deur malkander , dat het geheele ftukin'taenzienfchijntte

bewegen. Onzen Aert van Leyden heeft ook in'tfchil deren van't Schipken

Yetri zijn gedachtenis vereeuwicht: en de brave Rubens heeft het ook zijn

arbeytwaerdich geacht , Zee-en Land-onweder vervaerlijk afte beelden.

Indien 't u luft eenfiormwindt te verbeelen

,

Zoo buig 'tgeboomt , en laet de takkenfpeelen 9

Laet regenen , laet vry den blixemflaen ,

En mafteloes een Schip te grondegaen

:

Dat ongelukjn zal toch niemandfchaeden ,

Maer liever zach ik dartle Nimfjes baeden ,
Schoon vee-

By Zomerdagh , in een Kriflalle bron :

Benfchoon Paleis flaen blikten in de Zon :

Het witgewolkt in' tfchoon Lazuer verffreyen 1

Bn aerdich volkzich in een beemd vermeyen.

Want al wat in natuer het oog vernoegt ,

Beeft ookjtl 'tgeen een Schildery beft voegt,

HET
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TWEEDE HOOFTDEEL.
Van de Tlaets.

JffijSRÈMÊ Engaendedeplaets, die tot uw voorgenomen oogwit vereyfcht

(fej^ wl worc*> die kan veelderley zijn. Als binnen of buitens huis , in ftad

,

Wat pkets. gjji» WM ofop't landt ; en hier doet zich de gantfche wereld > ja Hemel en

%MÊÊJ& Hel ter keure open. Aengaende de gebouwen , de Outvaders

leefden in hutten en tenten, gelijk als noch de Tartars en Arabiers. Of,
gelijk onzen Naz.o zegt , in holen en hoilefteenrotfen. Sedert is de Bouw-
kunfibyde Babiloniers, en naderhand by d'Egiptenaers en Grieken, tot

volkomene volmaecktheyt opgereezen : die naderhand , door den

overloop der noortfche volkeren , weder fchier t'eenemael is te gronde

, gegaen. Maernadatdewoefte Gotten, die alles in puin en arlche hadden

Gebouwen, vernielt, haer woeftenaert een weynich begoften af te leggen, beftonden

zy de bouwkunft , doch op een Barbarifche wijze, wederom in treynte

brengen • waer van de overblijffels noch wel te kennen zijn. Maer federt Eu-

ropeeën adem herhaelt heeft, zoo zijn de vonden der Dooren en Joonen

,

nevens de fierlijke Korinter, en ftevige Tuskaner ordeningen van gebou-
d'Antijkfche wen ^ wecjer a js uit h£t graf gehaelt : welkers volkomentheden zoodanich

maekY
V°"

zijn > datze als uit Hemel fchijnengedaelt, envanzoovolmaektenfchoon-

heyt, datze, byna zoo weynich als een menfchen beeld, eenige hervor-

ming konnen lijden.

Maetfchklijkheit en overeenkomftfpeelt

In eengebouw , alsin een menfchen beeld,

't Geheel befiaet in voeglijkheit der (lukken ,

Vaer d' oor&aekjtiet z,oo wel is uit te drukken ,

En niet om Als datze welvetwondrenswaerdichfcbijnt.

te verbete- Stel eenichgeeft te werkj> dat hy zich pijnt

ten. j)e deelen van een tnenfche te verfchikkgn ,

Dit kleynder ofdatgrooter , gy zultfcbrik&en

Zoo eenich deel verplaetft is ; £ evenmaet

Van onsgeftalte is in volkomengract.

ikjpoogd' ookyaehj? aeloude vier kolommen

Boor eene nieuwe infchoonheit t' overkommen ;

Maer na vergeeffchen arbeit viel op 't Ie
ft

trta™' Aen fmnZm » en ym& 1 (*) d ongemengde beft.
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Diesfloot ik^, dat met recht eenfcboonen Tempel

Gekeken wort by 't Menjchenbeelt , Godts ftempel.

Louis de veertiende,Konink van Vrankrijk, fchoon mee krijgsbereytfelen 1071.

beezich, had echter zoo groot een verlangen nae een nieuwe Architedtura,

die hyde Franfoifche wilde noemen, dathy verkondigen dede , zijn kon- Eennieuwe

terfeytfel , omzet met rijke Diamanten , te willen vereeren aen den ge- order zwaer

nen, die den meften wegh daer toe opende. Wat hier toe in de Academie tevindcn -

der bouwkunit,tot Parijs nieulijx ingeitelt , door Blondel ofiemant anders zal

ingebracht worden , moet den tijdtleeren. OokalindevoorigeEeuwheeft
Michiel Agnola , fchoon hy deurgaens d' antijken en Vitruvim volgde , eenige Nochrans

nieuwe kornifen, kapiteelen, bazen, tabernakelen, fepulturen , en an- behoudtfen

dere fieraden bedacht, openende zoo den wech voor de nakomelingen, om je

°

v
"
j^

e
-

haer eygen vernuft ook in 't werk te ftellen. Maer elk zie toe , dat hy door 't fieraden.

opfpeuren van zijdweegjes niet en verdwaele, voornamentlijk Schilders , die,

fchoon de meefte vryheyt hebbende, werx genoeg vinden zullen, fchoon

zy 't met den gedaenen arbeit der ouden in de bouwkunft laten beruften. Bal-

tazjtr Veruz,zJo begon een boek van aenteykeningen over Vitruvim , doorzoe-

kende en teykenende alle outheden tot Rome , waer van zich Sebaftiaen Ser-

lto> die 't namaels verkreeg, wel heeft weeten te dienen. SerlioisvanPieter

Koek}n duits vertaelt , en heeft door zijnen arbeyt de kennifle der bouwkunde
eerft in deeze landen begin genomen.

Indien u, ó Schilderjeugd ! de bouwkunft bekoort, gy zult overvloet BouwJcunft

van onderwijs by byzondere fchrijvers vinden. En voorwaer dit deel der A'kyt&aïi.

konft is het arbeytzsemfte van allen, en verdientom zijn hoogftaetlijkheit

milde liefde en belooning. Echter blijft de oude fpreuke waerachtich

:

Dat , die metfchildren wil bedtjen ,

Veel bouwfieraden moet vermijen.

Nochtans hebbe ik het tegendeel in't Florentijnfche hof befpeurt; en de
fchoonheytvaneen wel gefchildert gebouw heeft aldaer zijn vergelding ge-

nooten.

Ik kan my naeulijx zonder lachen onthouden j als ik onze landslieden zie

geheele bundels papier uit Italië meede brengen , waer in zy de gebroke mue-
reh en uitgegeete fteenen van zoo veel Vorftli jke Paleyzen , als 'er te Rome
zijn, hebben afgeteykent , zonder datze eens hebben nagefpeurt de or- kwijnen.

dinantieengedaente dergebouwen , waeruitzeiets bezienswaerdigs zouden
geleert hebben , aen den dachte brengen. Ik en wil niet verhinderen , dat

ergens iemant , op vervallen en gebroke fteenen verflingert , zijn werk daer

afmak e : laethem vry zijn oubolligen geeft volgen , en de Liefhebbers ver-

maken. Maer die de waerefchoonheyt bemint, zal de antijkfche vervallen»

methoogeraendacht befchouwen. Wie wort niet opgetogen ten Kapitool



128 E R A T O.
Schooneen opklimmende, alwaer den Tempel van Jupitcrt die d' eerfte Tarqupt bou-

it?^
eIl

^
e de, geftaen heeft f Waer van hemde grondlegging alleen, te dien tijde,

'Uiipv,,.
veertien duyzent mark zilverskofte. En van welke, alsze ten vierden maele
door Domitiaen herboud was , de vergulding alleen beliep ter fomme van ze-

ven milioenen, tweehondertduizentkroonen. Depylers*waerenvan Peti-

lefeenfch marber , en zoo konftich , dat Plutarcbw meynt > dat een weynich
verilijpens en verfnijdens haer de volkome fchoonheyt , dieze noch t' Athene

Eerfte Mar- zijnde hadden , vry verminderde. En nochtans wilde hydeezen Tempel in
betonbouw- koftlijkheyt , niet eens by de galeryen, poortalen en badftoven van Domiti-

nenUomc
aen vergelijken, d' Oude Grieken openden haere huisdeuren nae buiten

,

S. Duplex maer andere volken, alswy, nae binnen. DochP«W«o/4wiertgegunt2ijn

in*t vervolg deur ook buitenwaerts open te doen. Lepidus was d' eerfte, die d' ingang van
vanLivius. zijn huis met Numidifch marber, ten tijde van Sj/üdy verfierde, enhyhad

het prachtichfte huis dat t' zijnen tijde binnen Rome was , hoewePer binnen

vijf en- dartich jaeren daer nae wel hondert, en noch vijftich jaeren verder,

wel tienduizent geboudt wierden , die ichoonder en heerlijker waren dan
't zijne.

'

Tempel van Maer de Aziatifche gebouwen zijn in d'oude tijden zeer koftelijk geweeft.

üiane te Den Tempel van Diana t' Ephezen wiert in tweehondert en twintig jaeren
Ep hezen. Van geheel Azië op 't heerlijkft getimmert , was vierhondert en vijfen twin-

tig voet lang, en tweehondert en twintig breet, hebbende honderten ze-

ven- en-twintig kolommen , elk van een Koning gemaekt , zeftig voet hoog,

en zes-en-dartig daer onder konftiglijk uirgefneeden. Ik zwijge van den

Tempel Salomons , en hoe de zelve naemaels herbout is.

Dit dient maer tot ontwaeking voor die de vervalle gebouwen komen te

bezichtigen.

Hierom, ö Schilderjeugt ! als gy na Romen trekt , om de outheden na te

fpeuren , vernoeg u niet alleen met de vervalle overblijffelen van hare groot-

heytoptegaren, maer poog ook zelfd'oude Paleyzen, zoo als ze geweeft
Nerooshuis.

zjjn ^ t
'

onclerzoeken. Nero boude een huis, dat zich van 't gebergte Esqu't-

inNero

it0n
' ^e » ^ac r nu Mar *a Major ftaet > tot aen c Paleis toe ftrekte

,
't welk men het

gouden huis noemde. In des zelfs voorzaeleftond een groot koloflenbeelt na

zijne gelijkenifle , hondert en twintich voeren hoog. Hier waren dry dub-

belde galerijen metoverwelffelen, duizent voeten lang, hierin zachmen

een ftilftaende meir, als een ftadt rondom met huizen omringt. Het had

ook Teellanden, Wijnbergen en BoiTchen , daer allerley Veebeeften en

wilde dieren onderhouden wierden. Dit huis was overal met gout verguit

,

befchildert , en met fchelpen , paerlen , en koftlijke gefteentens deur-

AerJi^e wrocht. De welffelen der eetzalen hadden yvoire draeyberden, om, als't

welffets , pas gaf, een zoeten hagel van bloemen neer te ftorten > en eenige pijpkens

,

door
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door welTce men de koftlijeke reukzalven afliet. Maer de voornaemfte eetzac-

lewasrondt, endraeidegeftadichnachtendach, alseenwerelt, rondom;
Won(jcrc

voorts wierden zijn badtftoven niet alleen uit de Tyberftroom, maer zelfs Eetzalen,

uytdezeebewaterr.

Van Menclauseetzael , fpreekt Telemachus by Homeer aldus

:

odiiïea
BeiJe defeboonheyt van dees wondere eetz^ael xry , /# J
Verfiert metgloeiendgoudt-> enülver, fchildery

In Beeldwerk^, nae de konftgewrocht , zy kan de z,aelen

T)er Goon befchaemen , often minften daer by baelen.

Maer dewijl ik reets van Neroos badtftoven gewaegt hebbe , zoo moet ik u - ,

R ,

ook andere tot een model geven. De groote Scipio y verloilervan Rome, y^
wiefchzich, nae de gewoonte zijns tijdts, in een klein badt , dat zijn licht

ontfïngdoor kleine fpleeten , in fteede van venfters, in de fteene muer

gehouwen. Maer ten tijde van Nero waren de gemeene badftoven koftelij-

ker; want de wanden fpiegelden met ronde en koftelijke fteenen , hetAlex-

andrijnfche marber was met Numidifch lijftwerk verdeelt j of de gladde

muer was met befprikkelt lakwerk bekleetj ofmet den fteen Thafus, eer-

tijts alleen tot verfieringe der Tempelen gebruikt, omringt. De welffels

waren van glas, of verglaeft • en het water liep uit zilvere kraenen. Maer

de byzondere Badtftoven der vrygemaekten overtroffen deze zeer verre , zoo

in overvloedt van Beelden, als in pylaren, niet datzede welffels onder-

fteunden, maer alleen tot fleraet verflrekten. 't Water ftorten 'er met groot

gedruis overmarbere trappen in, en de zon fcheen 'er door groote glaeze

venfters den ganfehen dach, en zy waren op zcodanige plaetfen gebout , dat

de baeders aengename uitzichten , van zee- of landtverfchiet , tot tijdverdrijf

genieten konden.

Gy zult ook, luft hetu, theatren en fchouwtonelen Venus toegewijt,

verbeelden , en de Amphitheatren ter eere van Mars gebouwt , cp 't pa-

neel brengen. Ik zal 'er u een ftaelof twee van voorgeven : Want het is

mijn werk niet alles te befchrij ven. Ik zwijg dan van het KoloiTeum van Ves-

faftaen.

Het Theatrum van M. Scaurm was met drie ftelladien , onderfchoort van
Scho

driehondert feftich marbere pylaeren, daer tachtich duizentperfoonenin neelvanM.

zitten konden. Behangfels , Schilderyen , en bekleedingen waren niet Scaurus.

min heerlijk, als 't gebouw. Het Toneel had vier deelen: als het voorfte

't welk zoo gemaekt was, dat het fchierlijkomdraeyde, en zoodanige Ta-
ferelen vertoonde, als tot de handelingen vereyfcht wierden : het tweede
wasdeplaets, daer defpelen op gefpeelt wierden: en op het derde was de

muzijk, en hetgezelfchap derzingers endanfersj daer ook de Poëten en

Redenaers haere vertoogen deden.

R Maer



En van

Curio.
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Maer degroote Theatrenvan Curio waren van houtgetimmert, en hin-

gen ofruftenop tvveehaeken. £nde toezienders zaten des voormiddachs
verdeelt rug aen rug , en zagen de fpelen aen , maer des nae middachs deur
een fchierlijkomdraeyenzagenzemalkanderen vlak in't gezicht: maer te-

gen den avond t beyde de haekken aen een komende , zoo wiert daer uit een
fchoon Amphitheatrum , zonder dat het volk van zijn plaets week , en nae't

einden der andere fpeelen zoo ving dan eerft het vechten van fchermers met
fcherp aen. En aldus droeg Curio de Romeynen tuflchen Hemel en Aerde.

BouwflofTee-

ring.

i. Boek.y

Lantgedich-

ten.

Geen kofh-

Jijkheic te

ontzien.

Troon.

DERDE HOOFTDEEL.
Van Bouivftoffeering 5 Huisprael , en vryheit in V verzieren

en verfieren.

At der oude Romeynen huisprael aengaet, Virgiel heeft'er al

een wijl voor Nero van gezongen, en voert ons aldus tertrotfle

poort in :

Daer xjch de drang vergaept aenftijlen, en aen wanden ,

Met Schiltpadde ingeleit -

y
aen koftelijke randen

Van Heet by kleet, datftijf vangout en paerlenftaet -

9

En aen Korintfcben erts ; aen witte wol, verz^aet

Van dierbaer purper > dat d' Afuifche overbrengen ;

Aen Kafiia , daer üch olyven onder mengen.

Wat rijker Hemel doet zich hier nu open ! voor die onkoftelijk met ver-

wen bouwen, en zijn huizen verderen wil. Schilder mydes werelts rijk-

dommen in de Roomfche binnenhoven en de Lydifche fchatten op't Ka-
pitool.

En of 't u voorviel den Keyzer Konftantyn op zijnen troon te ftellen , zoo

moet gy hem in pracht onder een koper vergulden boom zetten, die zijn

takken en gulde bladeren wijt uitfpreyt , daer allerley gevogelte door konft

bereyt in fchijnt te huppelen j wantzy fcheenen niet alleen te leven, maer

yder zong zijn gezang: zoo dat het eer een tovery, dan een konflftuk

gelijk was.

Beeld gyPerfifche hoven uit ? Zoo dek de vloeren met geflikte Tapij-

ten ; laet dePylers vry Agaet, Porfyr , of Jafpes 5 en voet, en kap,

louter Gout zijn. Ontzie geen o verdaet , Darius Schatkift mach'er teegen

;

en hier is u.Mj>das handt zoo gevaerlijk niet, als zijn oordeel. Schildermy

de Byzantijnfche, huisprael in Solïmam Serailje : de Paryflche Loe-

vre: en is dit niet genoeg, zoo toyerPaleyzen op uwe doeken koftelijker

als
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als dat van den Ridder der verfmaetheyt , daer Ariofte-, in zijn Roeland, Vierde Ge-

held Reynout verdoolt inbrengt. Ten zal u niet koflelijker vallen, als aen Kan&
den Poëet , fchoon het zoo dierbaer was , dat de fchatten van twee vermo-

gende Koningen niet genoegfaem geweeft zouden zijn, om de koften van

zoo heerlijken Paleys uyt te voeren. Of bou een fchoonder , als dat van Poeetfche

Arm'tde , of daermen Rogier ophielt. Voeg het zilver by den fpikkeligen Gebouwen

Porfier , zet Marbere Pylaren op gulde voeten , en bewint de hoofden met

gouden loofwerk. Gy behoeft den veelverwigen Agaet , noch Jafpis,

noch toets, noch Azuerfteen niet te fpaeren : maermaek, als 't pas geeft

,

zelf Pylafters van Bergkriital. Befchilder de zolderingen met feftoenen en vloeren,

beeldwerk, en laet uwe vloeren aerdich geplaveit , ofmet loofwerk, uit

wortelen gezaegt , aerdich ingeleit zijn. Of beftroyze met Saffraen , want

zoodanigen dertelheyt is ook uit Azië tot binnen Romeovergewaeit. Zijn

u de zalen te naeuw ? treed in den binnenhof, verbeeld ons bebeelde voor-

gevels , weerfchijnige vy vers , ofmael my van verre een ganfche Stad met
V0^

WC

Tempels en Torens ,
gelijk de fteeden van China, want daer zijn de Pa- zinnen,

leyzenmet een geele verglaezing beftreeken, zoo datze van verre als met

goud gedekt blinken , en zoo is ook al het houtwerk met gouden Lakwerk,

C^genoemt, overtogen.

Maer om uwen geeft noch verder op te wekken , zoo verzier nieuw flach

van
é

Amphiteatren, Paleyzen, Raethuizen, Vechtperken, Renbaenen,

Tempels, Badftoven, Gewelven, Trappen, Kolommen , Gefnede ftee-

nen , Pedeftalen , Bazementen , Pyramiden , Sepulturen , Vazen,

Schoupotten, Statuen, Fonteynen, Luftgaerden , Galerien, ofwatu N,euv

luft : of fchilder my het nieuw Jeruzalem naer onzen Trant

:

Jerufalem,

Van een zeer hoogen Berg , zach ikjer hsilgerfteeden

Hetgroot Jeruzalem afdalen naer beneden ,

In Gedes beerlijkheit ; bet blonk^gelijk Kriftal ,

Ofdierbre Jafpis , licht en fchoon , bast hooge wal

Bad twalefpoorten , daer zich twalefEnglenfielden ,

Waer op men 't twaleftal der Stammen Jakebs fpelden.

Driepoorten zacbm' tn't Ooft , en drie int Noordenftaen ,

Drie zagen Zuitwaert uit , en drie ten Weften aen.

De Muer derfteedefteunde op twalefgrondgebouwen ,

En in elkjluk was een Apoftelsnaemgehouwen.

Maerhy, diemetmyfpra^ beftonddegrooteStadt

Met eenejteng vangoud je meetcn , en by mat

Haer wijte en lengt gelijk.: twaef'duizent ftadjen breette ,

En evenjuift zoo boog , recht vierkant waer h/t we et e.

Zoo mat by ookje muer van Jafpis hel en klaer ,

R 2 ep
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Op bonden ellen en noch vier en veertig, maer

Namaet eens menfchen , die een Engel wiert bevonden.

De Stad was bïmkentgoud alsglas. De muerenftonden

Op Eedlefleenen , d'eerjl was Jafpis als de Zon

,

De tweede een blaetiw Saffier , de derde een Kalfedon

,

De vierde van Smaragd , voorts Sarden, Chrizopbrazen,

Beril en Sardonix , Jacinten en Topazen

:

Een dierbren Amatift en waerden Krizolijt.

Haer twalefpoorten elk^ een Paerle , breet en wijt

En zuivergepolijft , haergoudeJlratenglommen

Gelykjdoorlucht Kriftal. Geen Tempel op kolommen

Was in deganfche Stadt : d'almachtige Opperheer

Is haren Tempel en het Lam. Geen Zonnekèer

Noch Maenlicht hoeft de Stadt : Godts beerlijkjieen englanjfen

Verlichten'tal, en''t Lam, eenkderjfeopharetranffen.

De zaelgen zullen zich vermeven in dit licht :

En d'eer der Vorften wort hier ingevoert met plicht :

Eenftagen dach verbiet de poorten oyt tefluiten

:

Alle eer en heerlijkbeit der volkeren van buiten

Wort in de Stadgebracht : dochgeen onreinicheên

Vangruwellogenen en worden hiergeleen $

Maer al wie aengefchreeven

Int boek des Leevens en des Lams is , zal hier leeven.

Doch hier toe zal u enverwe en vermogen tekortfchieten* want dit

groote werk is alleen d'opperwerkmeefter aller dingen machticru Gy zult

nochtans iet ongemeens voortbrengen, indienge maer den Tempel in Va-
tikaen , of de Kapel , die de Florentij niche Vorften tot Florenfen met
eedle fteenen verrijkt hebben > of iet vreemts en koftelijks nader by de hand

tot voorwerpt neemt.

VIERDE HOOFTDEEL.
Kolommen 5 Tiramyden en andere toefteltot deBoww-

kunfl behoorende als mede van vaertmg.

Ot de bouwkunde behooren ook de byzondere Kolommen , Ge-
denkpylaren , Pyramiden > Graven , Zeegeboogen , Beelden, en

zoo yoorts.

Men
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Men gebruikte van outs niet alleen gladde fchachten } gegroefde en

gekromde, gelijk die aen 't hoog altaer in St. Pieter in vatikaen , tot Beelrpilarcn

Rome, voor Pilaren : maer men ilelde ook beelden op bazementen,

die de kappen ofkapiteelen droegen : als Satijrs , Nijmfen , of Centauren,

gelijk Vitruvius van 't toneel te Tralies gevvach maekt. Zoo heeft men ook

vryheit om de fchachten met loofvverk te vertieren , ja zelfs met laegverhee-

ven beeltwerk daer op te fnijden.

Tot Romen zijn de twee allervermaertfte kolommen van Antomnus en Gedc«ck-

Trajanus vol vanrondachtich beeldwerk. Maer tot Konftantinopolen is 'er °
ommcn *

eene, die deeze beyde , zoo men zegt, ver overtreft , zoodanich verdeelt>

dat de bovenfte en onderfte beelden eeven groot fchijnen.

Tot Konftantinopolen ftaetook een Kopere Pilaer, van dry omkrinke-

lende (langen, aen den top, in manieren als een dryhoek verfcheyden wee-

gen kijkende ; derdehalfvadem hoog , en negen fpannen dik. En noch is'er

de kolom van Keyzer Konftantyn , met noch een , die men't Kolofïiis noemt,

maer gants verdorven , doch voorheenen met Koper vergulde platen bedekt

geweeft.

Voor den Tempel van Sofia tot Konftantinopolen ftaet een deftige hiero- Beeld Schn'f-

gliphifchenaelde, vanThebaenfchmarber. Tot Alexandrienzietm'ertwee t'ge naeldcn»

van de zelve fteen, zoo hard byna als porfier, maer rooder van verwe,

doch eeven zoo gefpikkelt, genoemt Pharosnaelde: en buiten de wallen

ftaet 'er noch een , zes en-tachtich handbreed hoog , en zes-en- dartich dik,

uiteenftuk fteens, gefteltop een vierkante boog, doch, dat te verwon-

deren is , niet half zoo groot, als de voet des pylaers , die men Pompejus py-
laer noemt.

De Egyptifche Pyramiden zijn meer monfterwonders , dan kunftaerdich: .

de erootftevan drie is beneden vierkant, acht bunderen lands beflaende; „ILj* :

J~
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yder zijde is dryhondert treeden : het vierkant op den top , fchoon maer van Eoypcen

,

drie fteenen , is groot genoeg voor zeftich perfoonen om op te ftaen. Zy ontrent

heeft 255 trappen, yder trap boven de drie voetboog, en breed naerbehoo- Mcra"s -

ren. Deeze pyramide geeft nadeluchtftreek van Egyptenbynae den gan-

fchen dach geen fchaduwe. d'Andere twee zijn minderin groote: maer zoo

bekend als d' eerfte. En hier ontrent leyt het grootte Kolofïus , of Sphinx,

zeftich voet hoog , meeft uit een rots , en ten deele met groote lteenen

geholpen , wonder vremd om aen te zien.

Wanneer gyoutstijtfche fteedenfchildert, zoo ftelvry kopere Trytonsy Trytons

in ftee van weerhaenen , op de fpitflen der toorens ; want dit was een out voor weer-

gebruik , en by Andronikut Cirhefita gevonden. haencn.

Nu wy van KolofTen fpreeken , mochten wy ook wel tot de ftatuen koo-

R 3 men,
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S ramen, men, als zijnde den fchoonften huisprael, endebeftekunftboeken, daerin

de ouden haere ksnnifïen met ftael hebben ingedrukt, om ons de vruchten van

haerenarbeit na te laeten. Maerdeeze zijn binnen Roome zoo overvloedig

geweeft, dat Cafiiodorus meent , datzein getal bynae met de leevendemen-
fcben gelijk waeren: zoo van Marber, Koper, doch meeft van Zilver,

Goudten Yvoir. Domitiaen leet niet, datmen hem andere, als Goude beel-

den maekte, en deeze moften ten minften hondert pont weegen, Maerdie
van Commodus woegen al veel zwaerder. De Tempelen binne Roome blon-

ken en glinfterden van al 't gouden beeldwerk: en het ftond yder een vry

zijneygen naem door een koftelijk beeld te vereeuwigen $ tot dat 'er Keyzer
Claudius dooreen wet in voorzag. -Maer deeze glory heeft de tijdt geheel

verydelt, en dit aenlokkend metaelisvan denaekomers, en de roorgierig-

heyt verfmolten: zoo datmen tans, behalven eenige weynigevan Koper,
'.

1
, j.

geen andere dan van marber vind. Beeter geluk hebben d' oude Zilvere, en
,ijoude Medalien gehadt, die weegens haere beknoptheyt noch gefpaert en

bewaert zijn. Ontrent Alexandria, zeyt Sandys, worden noch fomtijts,

voornamelijk byftortreegens , edele gefteentens enMedalyen gevonden,
met gekonterfeyte Goden en Helden, zoo konftich gedaen , datdegeene,
die nu gemaekt worden , maer als kreupele en doode daer by te vergelijken

zijn. Maer wy zullen de Liefhebbers by J.Oudaen wijzen, diedeRoom-
fche outheden zoo heerlijk uit zijne Medalien heeft opgegraven.

Scheepen. De Scheepen behooren ook onder de gebouwen : een fchoone verkiezing

voor die luft tot touw en takel heeft, in hooge Kampanje en gulde Galioenen.

Want van outs pleeg men 't achterkafteel des Schips met d' een of d' ander

befcherm Godt te verfieren,even gelijkmenze tans met Heyligenj ofmet an-

dere eermerken uitmonteert. Beelt ons Spaenfche kraken en Adriaetfche

Galeyen af, laet haermet riemen de zee veegen, dat 'et fchuimt , of met
gezwollezeylenalsZeemonitersde golven klieven. Ofluftude Bataeffche

machten , en Britaenfche zeegevaerten aen een te hitiTen , laetze eikande-

ren heele laegen in de ribben ftooten , en met kopere Cerbren eikander te

keergaen. Hier zult gy 't water in vuer doen veranderen, en ginder de Zon
en den Hemel met fmook en damp bedekken. Speelt u de outheyt in 't hooft,

200 verheelt ons de Schipbreuk van Eneas, uit Virgiel: of die van Uliffesmt

den bevaeren Homeer. OffchilderdeScheepflachvan Auguft, en de vlucht

van Cleopatre ; ofhoe zy eerft Antonim in de gedaente van Venus ontmoete.

Maer mooglijkzoudgy ons Sardammer jachten, boots, ofbylanders ver-

toonen: Neen, laet uwen geeft zich in d' oudheyt oeffenen , en bouw ons

platboomdeeykevaertuygen, voor de Bretaenfche Veneti : de roeibanken

van voetdikke plasken , en met duimdikke yzere nagels gehecht, met hooge

Yoorflevens; laet haere ankers aen yzre kettingen, in ftee van kabels, han-

gen
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gen, en fpan de zeylen van flap leer of beeftevellen. Laet de Roomfche

vloot hun want met yzere haken aen ftuk rukken, of, gelijk inde flach van

Maflïlien, yzere dreggensoverwerpen, onder een hagel van javelijnen en

harpoenen. Of vertoon ons Nafidius in d' engte van Sicilië, met fcheepen

van binnen geheel met koper bekleet. Wiltgy gebrek van vers water uit-

beelden , laet de verdekken met vellen befpreit zijn , en matroos den dauw

in de Morgenftont daer uit perfTen. cefar rufte een vreemt flach van vaertuig

toe, toen hy door de Afranianen benaeut was , de bodems en'tgeraemt

timmerde hy van licht hout, en den buik wert met rijswerk gevlochten, en

dan metleeder overtoogen: toendeeze gemaekt waren, heeft hyze twee-

en- twintich mijlen, op faemgevoegde wagens doen vervoeren , en in de

Rivier zetten, daer mede zijn Soldaten over den ftroom geraekten,

In d'uiterfte Noortfche landen , zegt Olaus de Groot , worden de fche-
Sc |^p en

C

pen, van pijnboom, of denne planken, by gebrek van fpijkers , met

dunne wortelen van boomen aen malkanderen gebonden : ofmet darmen

en bereyde zenuwen van Rangifeeren famengenaeit , en met pek van pijn-

boomen befmeert.Deze Schepen buigen voorde weerkaetfingen der Golven,

als ledere zacken. Men gebruikt daer ankers van kromme wortels derfterk-

fte boomen , die door de zwaerheit der fteenen vaft blijven : en zeelen van 7 ,

Popelieren of van Berkeboomen tot kabels gedraeir.De zeylen zijn wolle la-

kenen, met (tronken van boomen, voornaemelijk in ftaende wateren.

d'OudeFranfe inwoonders, van Yka en Arika , zeylden met opgeblaze

zeewolfs vellen. Van andere werktuigen zullen wy in een der volgende

Hooftdeelen handelen. Maer laet u dit niet verveelen , wantdeezeken-
niflen verrijken den geeft -, en geeven ftof tot vernuftige vonden. Die ver-

maert wil worden , moet wat deftigs ter hand flaen , d'aeloudheyt omroe-
ren, om nieuwe vonden daer uit te trekken: want daer is niets indeeze
laetfte eeuw dat geheelijk nieuw is.

VIJFDE HOOFTDEEL.
Van Landfchappen.

E Laudfchappen en uitzichten geeven aen de Hiitoryen een

groote welftant , maer zy moeten eygen en naruerlijk zijn.

Want het waer belachelijk, dat men het heuvelig Britanjemet

Zwitferfe klippen beftuwde, of dat men het bergachtig, en met
Spelonken uitgeholde Paleftine met Hollandfche weyden plaveyde. Dit

zijn leugens in de konft, min noch meeralsyan de twee Babilonifche boe-

ven,
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ven , waer van den eenen zeyde , dat hy Suzjinna onder eenen Lindeboom,

en den anderen , onder eenen Eykenboom in ontucht gezien had. De
Boomcn. byvoegfels moeten eygen zijn , of gy wort daedelijk als een valfche ge-

tuige gedoemt. Leer ook de boomen wel onderfcheyden -

3 want eenderley

Virg:Meli- flag van bladeren paftaen alle boomen niet. MuzzJaen hielt denKaftanje-

beus. boom voor den fchilderachtichften , andere mogen d'eik voor andre ftel-

len. De Populier behaeg Herkules , de WijnCtokBacchtu, deMirtF*»aj,

de Laurier Eebus , maer Billis bemint den Hazelaer. Vorder moetmen
Boomen zien , waermen de boomen te pas brengt : wantd'Efïèboom fpantde kroon
waflenvan

in het bofch , zegt Virgiel , de Pijnboom in den tuin , de Popelier aen
tclfs uu k«-

j

en ftroom 9 en (jen Denneboom op hooge bergen. Het paft den

ftekken. Lantfchapfchilder den eygen aert der boomen te kennen. Natuer

teelt voor eerft, zegt Virgiel, verfcheyde flach van boomen ; zommige
vvafTen van zelf, zonder iemants hulp, op ruime velden, en langs boch-

tige vlieten heene, gelijk zacht Geyl , taejeBrem , Populier> blauwe en

vvitachtige Willigen : zommigeworden gefteeken -, gelijk de hooge Kaftan-

jelaer, enEekelaer, die de grootlte van alle boomen, Jupijn ter eere op-

groeit; end'Eik, by de Grieken voor een Orakel gehouden ; Zommige
fpruiten dicht en loofrijk uit hunnen wortel

;
gelijk de Kriekelaer , en Olm;

.
, , en de lauwer Apollo toegewijt, waft op inde breede fchaduwe vaneenen

Veelerhande r V •• \» „j„
aert van grooten Lauwerboom , zijn Moeder.

boomen. Men k^n, behalve dit , een ongelijkheit raemen

,

In boom en plantgenoemt met eenderbande naemen

,

Den fierhen Olm , en Loot, enWilgeboomen mee ,

En Kandifchen Cipres , gevoert van overz.ee.

Ook^ valt de vette Olijf verscheiden van natuere ,

De ronde en lange, en ook^de Olyj'vrucht , diedeguere,

En bittre kernen draegt. Het Alcinoïfch ooft

,

En d'Appelaer ons veel verfcheydenheên belooft.

En Wijn- De Kruflumijnfche Peer en Siriaenfche nullen

gaerden,
Verfchillen, ookj diegroot en dikje handen vullen.

Geen eenderhande druifons takken nederdrukt ,

Het Eylant Lesbos ookyerfcheide troffenplukt

,

En ranken , van defladt Metbymne hiergebonden.

Bet Eylant Thafus draegt , veel wijnen op wijngronden ,

En Mariotissprijft zijn witte Muskadel.

Maer wy zouden ons zelven in de lekkere Verzen van Ma.ro Cchier ver-

geeten.

Landfchappen te verbeelden, heeft Ludiut, ten tijden Augufti, op 't

nieuw als hervormt: want hy bracht een wijze voort van opdemuerente
fchil-
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fchilderen Lanthuizen , Hoeven, Kruiden, Bloemen, BofTchen en Wil-

derniflen, Heuvelen, Beeken, Rivieren, Havens, Stranden, of wat men
begeerde: en deeze zijne Lantfchappen ftoffeerde hy met wandelaers>

ViiTchertjes , en andere, die hun vermaekop't water hadden: met Jagers

en Vliegers , ofdie in den Oegtt , of in de Wijnbergen bezich waren : met
geladen Wagens of Ezeltjes. Hy beelde zeer natuerlijk broekachtige en

flibberige weegen uit, daer eenige vroutjes , als om de gladdicheyt wille,

lcheenen te vallen, en andere als op haer hoede gingen. De buiftenfte mue-

ren, die in deopene lucht ftonden, verfierde hymer zeefteedenen luftige
B

,,. .-

gezichten. Naderhand heeft Folydoorvan Caravaggio de landfchappen met n en,

verltandige Geraden wederom vereert , en zooveel aerdicheden, als'erin

Italien over 't hooft gezien wierden, van vervallen gebouwen, grotten,

en deurzichten, zijn door hem aenmerkelijk gemaekt. Joachim Patenier ,

denmeeftervan'tkakkertie, en Herryde Bles, die 't uiltie voerde (want dit
Nederlan-

waren als de merken , die zy in hun ftukken , in fteede van hun naem , er- dcrs,

gens in een verborgen hoek plaetften) hebben het lanfchap fchilderen in dee-

ze landen tot een hoogen trap gebracht. Hoewel Alben van Ouwater al te EnHaerlcm-

yooren, in het lanfchap Schilders voortbrengende Haerlem, den prijs be- mers;

haelt heeft ^ Zoo dat zelt d'Italianen al voor lang bekennen moften , dat de

Nederlanders hen in landfchappen te boven gingen. Waerom zich ook Titi-

aen niet gefchaemt heeft eenige der zelve by hem in huis te nemen , om hen

die kunitaf te zien. 't Welk hem, nevens zijn groot oordeel in het navol-

gen van 't leeven , tot den beften Landfchapfchilder van de Werelt gemaekt xot groot

heeft. Ik en wil my niet vermoeijen met de werken van Muz.z.iaen , Glaude , licht der na-

en andere, die, als op de fchouderen hunner voorgangeren gelteegen , komeüngen.

wonderen hebben uitgerecht: noch van onzelandluiden fpreeken, die als

noch met Landfchappen bezich zijn : want ons oogwit is voornamentlijk de

Schilderjeugt tot de natuer te wijzen, en maer fomtijts, als 't pas geeft,

haer door voorbeelden aen te prikkelen. In 't landfchap moetijen voor eerft

de gronden , vlaktens , velden en weyden , elk in haeren aert wel onder-

scheiden : en zich al vroeg gewennen de vlakte in 't wech wijken waer te

nemen.

BemerkJ)oe vlakjn Weyde en A\^er lep ,

Vcr[cbievend'naerhet7Jchteynd. Hoeplaveyt Op'tvlak-

Natuer bet veld 1 want fchoonm' in her? en daelen
,eggeD der

1 i r j •
i/-j 1

gronden wel
Meer vryheyts beeft , dan tngewelfde tarten , te ]ettcn>

En boven , die in naeuwer wettenftaen ,

Zoo beeftmen doch in 't Landfchap acht tejlaen

Op vajiegrond , wat onder 't oog verschoven

Zich uitfpreit 3 ofwatafdaelt, als van boven.

S Daet
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Daer na dat ook de Heuvelen, Bergen, RotfFen en Klippen , Duinenen
Dijken, vaft leggen.

Myluji te zien eenflukjvan Lombaidyen ,

Zoo als ik 't zagh van d' Alpen , ginderglyen

Een klaerebeekjvol witte keijen, hier

Het afgaen van 'tgebergt , en ginderfchier

Een Wereld van bevallijke Landsdouwen ,

En Heuvelen , en Daelen , en Gebouwen :

De Wtjnftokom den Olm in 't ak^erveld ,

Elkjp zijnplaetsen na de kunjigefielt.

Duizent ongemeene aerdicheden zien wy dagelijks in dit aengename
deel der Natuer , maer men behoorde altijts na 't fchöonfte uit te zien , en

,

indien 't aen my lach , ik zouw veel Landfchapfchilders van haere al te ge-

meene en flechte verkiezingen afleiden. Ik wilde, datze my 't betoverde

Bofch, daer Tajfo zijn Reynout in voert, eens uitbeelden: ofwel de beem-
den en BorTchen der gelukzaligen ind'EIyzeefche velden, zoo als 'er de

Poëeten van zingen. Of wePtTheflalichTempe, of 't veerijk Arkadie.

Hier moft de geile Sater in fchaduwe der ruige takken zijn roof beloeren

,

enfchoone Amaril , aend'overzy van de beek, zich in 't klare water fpie-

gelen. Het krifralline vocht moft ten berg af nederzijpen. Ofluften'tons,

men liet Kupidoos hof, dat Pfyche befloot , van verre zien : d'Albafte gaen-

derijen tegen de Zon tintelen : men dekte de Tinnen met Koper, en boude

detoorens na de Jonifche wijze. Tempe kon niet te luftich zijn , en daer den

Poëet fpeelengaet, heeft ook den Schilder vryentoom. Wiens Schilder-

geeft zouw niet tot wat ongemeens uitfpatten, die de Poëten zoo Schilder-

achtich van lantfchap hoort zingen, gelijk de Ridder Hoofts Zeegemond in

deeze verzen doet

:

Wat Marmerfieene vloer ookzoud zich koenen roemen

By voettappeet van kruidt , gefptk^elt met baer bloemen ?

Wat wanden rijkyermaelt , ofwat beeldhouwery

:

Wat ordre vangebouw is zulke , datze by

Eenfchaiuwryke beemd in Majefteyt mag halen ?

M deden Porfir, Jafp, enGoudt, des Hem els fttalen ,

Metfpiegelgladde glans, affteuyten, en de Zon

Daer , met zijn helgezicht , geen oog op houden kon:

Wat zoud het wezen by de pijlers der Boffchaedjen

,

Zoo reizig , engekapt met weelige pluimaedjen

Van aerdig vloejent lof; byftammen nimmer los

Van klim op , geborduert opgroenfluweelen mos.i

Het
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. Eet koftelijke koor z*al d' oogen baeft verveelen

:

Maer nimmermeer betfrifch derfiheemrigeprieelen

:

Welk > d*gy duiz^endmael en duiz^endmael begiet >

Van duizendmael aenfcbout op eengeftalte niet.

Want waergy opkijkt > ofdaer is nieuwgroengefprooten ,

Ofvogelfcbudt de blaen ; ofwint verfchiet de looten.

Tredan, ó Schilderjeucht ! ten bofchwaert in, oflangs de heuvelen op,

om verre verfchieten,of boomrijke gezichten afte maelen;ofmet pen en krijt Opwekk
de rijke natuer in uw tekenboek op te gaeren.Val aen,en betracht met ftadich en onder

opletten u te gewennen noit vergeefs op te zien; maer, zooveel de tijdt, wi
J
s-

of uw gereetfchap , toelaet, alles als op te fchrijven , en in uwe gedachten

den aert der dingen te prenten , om daer na uit de geeft , wanneer u 't na-

tuerlijk voorbeelt ontbreekt , u met een voorraet , in uwe geheugnis opge-

daen, tebehelpen. Zietoe, indien gy meteen IofTe zwier de fpartelachtige

meijen derboomen nabootft, datgy elkinhaer eygen aert uitbeelt; want

de beezemachtige Cipres, en den kronkelenden Jbykeltak gelijken elkan-

der niet. Linden en Willigen loofverfchilt teveel; zoo verfchiltde ftam

des Kaftanjebooms van des Beukelaers. Onderfchey Rotffen , Grotten

,

Geboomten , Struiken , Stammen , Biesboffen , Bloemen , Lovers en Tak-

ken. Merk op de ruymefchaduwe, waer de dichte takken elkander pran-

gen, en wijszachtelijkaen, daer de heldere luchtindeboomtoppen fche-

merr. Neem naukeurich acht op deklaere voorgront, met Doornen ea

Diftelen en breede blaren bewerkt , laetze klaer en groot , vry een hoek van

uw werk vullen, en beelt de verre gezichten met een zachte handt uit, die

naer u toe komende , even zoo veel kenlijker dienen aengewezen , als zy te-

gen de achterfte vergrooten. Laet het kromme wagefpoor, ofter rechter

ofilinkerhandt , zachtelijk rijzen, hier week en flikkenen, en ginder ten

heuvel op, of in mulle zanden , of barre heyden, vlak leggen. Dat de

wijers,daer de Waerden en witte Zwaenen zwemmen, waterpas, en de beek-

jes ten dale glijen , uw gebouwen vaft Itaen , en de boere gehuchten vry kod-

dich enbouvallich opzy leunen. Merk op onderfcheytvan weeren wind,
-r'üt&zt

en opdetijt desjaers, gelijk wy booven vermaent hebben ; de Mey geeft ]atrs .

dik enfportelijk geboomt : de Herfftfchut de blaren af: de Kruisdooren

geeft vroegh loofwerk, de Wijnftoklaed vruchten 3 maer de Lawrier en

palm enfteyle pijnboom zijn'tgeheele jaer groen. Komt gy een wel ge-

fchiktentuinmetfierperkenendeurzichten t' ontwerpen, plant vry Sitroen Tuinen -

en Oranjeboomen , en Granaetappels aend'affchutfels, ley de Pers en

Abrikoos tegens de Noorderwal, bekleede Prieelen met Kornoeljen, en

laet 'er Neglentieren Mirte deurflingeren. De plantafiën moeten ordente-

lijk» maer de wildernifTen wild zijn. Plant op uwe gronden in'twout vry

S 2 Difte-

ing
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Diftelen , Dokkebïaen , en allerley kruiden. Laet de klaere beeken met
keyen, en de mosachtige poelen en flooten met Endekrooft, Kanneblade-

ren, en Biezen verfiert zijn. Laet haeral krinkelende de dalen zoeken, en

zicheyndelijkineen grooter plas verliezen. Maer begeert gy groote Rivie-

ren, daer de baren hol gaen , in uw werk te pas te brengen f Gyzoudfom-
tijts dienen door eenich merkteyken het zoet van het Zeewatettedoen ken-

nen, gelijk Neaclesdede, in zijn Scheepsftrijttuflchend'Egyptersen Per-

fen : want als hy 't water van de Nijl , dat hy voorhad , van geen Zee-water

kononderfcheyden, zoo maektehy een drinkenden Ezel, op den oever, die

van een Krokodil, bewoonervan den Nijl, beloert wiert ; 'twelkdeplaets

genoech te kennen gaf. Maerluft u, zat van vermaeklijkheden , de woe-
dende Zee , van een veyligen oever aen te zien , laet de golven vry hol gaen,

en de donkere wolk de Schepen dreygen. Protogeen> zegtmen, was tot zijn

vijftien jaertoeeen Zee-en Scheep Schilder; maer laet ons aen de wal blij-

ven. Men moet ook zijn vlijt aenleggen in den geeftigen zwier der wolken

wel waer te nemen , en hoe haere drift en gedaentein een zekere evenreden-

heyt beftaet ; want het ooge des konftenaers moet de dingen ook zelfs uit hae-

re oorzaken kennen , en van de zotte waen des gemeenen volx vry zijn $ daer

dit vers van fpreekt:

*t Gebeurt ook* als de wolken zJchverdik^em

Offpreijen , dat d' onnooz,elen verfebrik^en

Van Beelden , die zy aen den Hemel zjen,

Alstejkenen, van''tgeen noch z,algefchien.

Veel wonders isgewis in 't z,werkje[peuren ,

'f Zy als betfiormt , ofals ty wolkenfebeuren ;

Maer dat men dier ofSchip daer uit bootfeert ,

Js domme waen van 'tgraeuw , dat ongeleert

In onz»e konft , door waenzJcbt wort bedroogen
;

Ben Schilder heeft hier toe vry beter oogen;

Hy kent en kleur en omtrekj» nevens 't licht ,

2n oordeelt met naeukeurigergezicht,

Maer dit zal nu meer als genoeg zijn, voor zoo veel als de plaets be-

treft.

ZESTE
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ZESTE HOOFTDEEL.
Van de Omftandicheit , ofte bywerk.

Gy, die de zefte onder de Zanggodinnen zijt ! vorder ons in

deeze onze vierde Schilderwinkel, en leer ons omftandicheden yicen^Car-

uitvinden, die aen ons voornemen paflen. 't Is uw werk, aer- tart Reggia-

dicheden uit het hooft te verzinnen : toonze ons zoo overeen- na. ^rato

Hemmende tot ons hooftwerk , als de toonen van uw minlijk eezane met de v
.

uo1 dire

klanken van uwe her maet houden.
^ dicofejïmi-

co-d'Omftandicheden van bywerk , geven aen een hiftoriegeen kleyne wel- uyperche

ftant , en der zelver verfcheydenheyt verlufticht het aenzien. luicht impa

Verfcbeidenheyt , in veelveranderingen ra, befogna

By eengevoegt , en by werk&eeft dedingen jr rA

•

Een luifter : z.00 m ookeenicb tam Gediert
JhZvar an-

Te fas brengt, ofgepluimtgevogelt, 'tficrt cor egli cofc

Het werkj z.00 vind het oog ookjen vernoegen novefimili.

Somtijts een Moor by maegdekens te voegen :

By d'ouderdom een dertel fpeelend' kind :

Gewapenden by naekten : maer noch vind

Men ruimerftof, in veelerleygewaeden ,

lfrdienftgetuig , fefleenen enfieraeden.

De omftandicheden moeten de Hiftorie eygenzijn, niet gelijk als den

Schilder, Sint Jan, met een jong Geitjen in zijn arm, eneenpapierrolaen pmfhndig-

zijnftaf, met opfchrift , Ziet bet Lam Gods , had afgebeelt. Maer dit was j^S™
meer uit onnoozelheit, dan uit moedwil -

y
want hy dit lieve beesje, dat zoo

weleen Lam geleek, bygeval krijgende , heeft'et gekonterfeit , zonder

aen de lammerewol te denken.

Geen Dier z.00 net een Lam gelijkt ,

Indien bet waer met wol verrukt.

Ik heb ook gezien een uitnemend ftukje van't fterven Marie, komende uit het Exempels.

hofvanMantua,daer de Apoftelé al metRoozekransjes ofVaderons-kettink-

jes gefchildert flonden.waer in den Ouden Breugel,die 't gemaekt hadde, wel
betoonde een goet Katolijk te zijn.Maer hy fcheen nier geweeten te hebben,

dat den infteller van de Roozekransjes,Sint Dominikus , zoo veel hondert jaer

na d'Apoftelen geleeft heeft : En't is hem te meer te vergeven, vermits men
al lang voor hem gewoon was den A poftel Jacobus de Mindere mee een Pater-

S 3 nofter
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nofter in de hand te doenfchiideren. Ik zal niet zeggen van die zich ver-

greepen hebben in tot een krom zwaert een rechte fcheede te maeken, of
van hem, die van den Boer berifpt wiert , dat hy een Vogel, op een Ko-
renayr [tellende , de zelve niet en hadde doen buigen, 't Gemeen oordeel

,

en Apelles Schoenmaker zal die gebreeken licht ontdekken. Men vind echter
gefchiedeniffen, die, om d'oneygentlij kheit der Perfoonen , metdeom-
ftandicheden raer zijn , als ofmen de liitige Ulijfes de Schelpftrant en het zan-

, e geboot" <%e duin zacl1 ploegen •' °fde groote Acbiües
, door dwang van zijn&ekom-

merde Moeder , om Tbemis orakel en 't nootlot van een verraderfche doodt

Exempels,
t'ontwijken, zich onder de Hofjufferen van Deidamia in Scyros zach palee-

ren ; daer hy in vrouwe gevvaet van den fchalken Griek betrapt wiert; t0en

hy zijn lult tot den krijg in't aentalten der wapenen liet blijken. Zoodanige
gefchiedeniiTen zijn , wegens haere onvoeglijkheden , aenmerklijk, en
worden, omhareoneygentheit, ten toon geltelt. Gelijk niet minderde
doorluchteX^n?/ de vijfde, toen hy zijn Koninkrijken en Keyzerftaf, na't

voorbeelt van Dio^m^w» had afgeleit, en by't grafvan Sertoriusboomen

fnoeide, bloemen queekte, zonnewijzers flelde, of, dat noch vreemder

is, metdeMonikkenin'tKlooftervan Sint Joofi zijn eygenlijkvaert hielt.

Eenzelveomftandicheitisnietaltijts eevenvoeglijk. d'Oude Romeynen,
die van Harders en Boeren opquamen, paften't in vreede de ploeg te men-
nen, en van d' Akkers tot oppergezaghebbers verkoren te worden, of met
gebnde rapen, na de gewoonte van haere opvoeding, vernoegt te zijn.

Rome behielp zich lang met laege gebouwen, maer in macht aengroejen-

de, groeiden ook de gevels. Alle natiën, ja alle perfoonen hebben iets,

Yckr natie dat hun eygen is. Aen d'Oofterfche Koningen voegt prachtigen omftant
;

ja y der voor- Azia was van outs vol Badftoven, en Luftkameren : in Sparta niets dan
naemper-

nootzaekliikheit. 't Voegt wel, dat men Hannibal in 't harnas fchildere:
foon met zijn >

, . .P , . , \ • -;

eypeom- " at men KresLüs by de lchatten, Mydasm tgout, JUroindenRaet, Demo-
fkndkhfyt ^^««alpreekende, en Jafabby de Schapen afmaele. Epaminondaswzsver-
uittebeel-

]ieft op armoe , en Dïogenes verzot op ongerij f. De Profeeten voegt het
dcn '

droomen en vremde gezichten te zien, d'Apoftelen onder 't volk te zijn,

,.., Monikken by't fterven , Papen by d'Offerkift , Soldaten by't boereplagen

,

vryhey? Joden by't fchacheren , en Jan hagel de mirakelen by te woonen. Maer ik

wil ook niet, dat gy in uwe omftandicheden al te gebonden zijt, envoor-

namentlijk aen meeningen , die niet al te zeker gaen. Want fchoon'er zijn,

die willen dat het kruis Chrifti van vierderley houtwas: Te weten, de voet

van Ceder, de blok van Cypres , het bovenfte van Olyfboom, en de

dwarsboom van Palmhout, zoo zult gy mogen beftaen met eend erley hout,

e^van ftaet J
a a^ was l maer met E)'^en ' Voor een Roomfch Keyzer zult gy een bran-

ofberoep, dendevierpanne doen draegen • en voor een Raetsheer een flrafbijl, de

Quiri-
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Qiurinaelfche Priefteren zalmen aen haerenhoet, alseenhuive, kennen.

Een Senateirraen een fchelp, als van een Schildpadde, indenerm; en

een Rechter aen een fchrijftafel; een Ritmeefter moet een heirhamer voe-

ren s en een Hopman te voet een Wimpelken j d'Orateur een boek, de

Schermer een zwaert, de Snijder een fchaer, de Smit een hamer, deZil-

verwerker een klein aembeelt ; en voort kan yder iets tot een teyken van den

dienft of het ambacht, daerhy mede omgaet, by zich draegen. Want dit

was by de Romeynen niet alleen in't gebruik, maer door de Wetten be-

vefticht, en niemant vermocht, zonder zoodanich een kenteyken, ach-

ter ftraet te gaen.
Koninklijk

Het kenteyken der Koningen plach in oude tijden een fpielTe te zijn,welke kenteyken.

de Grieken wkt?* geheeten hebben,want noch te voren hadden de ouders de Een Spieflè.

fpieflèn voor goden geëert , tot welkers plichtige geheugenis , zy daer na

de beelden der Goden fpieflèn in de handt gaven. Maer namaels zijn de Ko- Xrogo Pom-

ningen met kroonen verfïert geworden. De Heylige Schrift maekt ook ge- pejo üb. 4.3.

wach van de fpiefTe, die Saul, d'eerfte Koning van Ifrael , gevoeit heeft.

Maer oft u ook nodich was de kenteykenen der Roomfche Koningen te we- Roomfch

ten, wel aen, de Fascesof bondelroeden, met bylen, moet gy voor uit
Koninklijke

doen draegen, voorts een goudekroone, meteenyvoirenftoel, en zekere p ///.
y'
tYm

Rokken van byzonder maekfel : als de Trabe&, de Pretext*, de Palmata, ?<•/. /. Lc.3.

eenige Ringen, en andere ftaetlijkheden. Maer vooral zult gy de zeege-

koets daer op 't heerlij xtbyvoegen. Wat teykenen ook Scipio aen Mafiim([a,

toen hy hem Koning noemde, vereerde, is by Iwh* na te zien.

Wiltgy ook weten, waermede hetopgergezachvan Spartawiert uitge- De Staven

beelt , als de Epftomemant ter zee ofte veldt zonden f Ik zal 't u zeggen : zy Scijtates.

hadden twee gelijke ronde (tokken, waervan zy 'er een aen de Zee-ofLand- v&l '""j

voogtmeede gaven, en deeze wierden Scytales genoemt. Alszy nuaen den IO
zelven iet gewichticbs te gebieden hadden, zoo wonden zy een riem van

parkement om den ftok, dien zy behouden hadden, in zulker voegen dat

den ftok bedekt wiert , en het parkement dicht aen malkander floot • en dan

fchrevenzydaerop'tgeenezy wilden. En dit parkement , ook Scytale ge-

noemt, ontwonden zijnde, droeg wel letteren, maer men kon 'er geen zin

uitraernen, totdatdenKapiteyn, daer het aen hielt, het zelve ook om zij-

nen ftok, op voorige nette wijze, gewonden haddej want dan ontmoeten ,-

de letteren malkander wederom, gelijkze gefchreven waren. Het ontfan-

gen van dusdanigen S^to/e of brief, heeft zelfde grootfte krijgsheeren van
Sparta in haer voornemen te ruch gezet.

ZEVEN-
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PÏ.in the
pus.

ZEVENDE HOOFTDEEL,
Fan 't Hair.

II dewijl C/Jonoch Volymnia ons niets van 't gebruik des hairs heb-

ben gerept , zoo zal 't mooglijk onze Erato te vergeven zijn , alsze

dit op volgende wij ze verhandelt.

Verfcheyde volken hebben meeft altijts het hairop een verfchil-

lende wijze gedragen, d' Oude Egyptenaersbegoften de gewoonte van het

hairtelaeten fcheeren, ten tijde dat ^pwftierf, dien zy als een God eerden,

niet alleen van 't hooft maer van 't geheele lichaem , als een zuiveringe , maer
d' Avantes lieten het voorite van haer hooft befcheeren, en deeze manier

wiert Thezeide na Tbefeus, die 't hen in een offer voor dede , genoemt.

't Welk P4«/«*fchijnt aen te wijzen, als hy zegt: Dat 'et den mannen een

fchand is, 't hair ongefchoren te dragen. Maer Lycurgm geboot de Spartae-

nen hun hair te laten waffen. Zeggende dat het hair den fchoonen lieden

noch fchooner , en den mismaekten oorlogsman noch verfchriklijker maek-

te. De Tarters, Slavoenen en Hongaren, fcheeren den ganfchen kop,

behalven eenvoorlok: maer de Tarters en Parthen pleegen, na Flutarcbm

getuigenis , hun hair te laeten waflen , zonder het zelve eenichzins te leggen

ofte kemmen z doch de Meeden droegen het fïerlijk in een huive. De Duit-

fcheSueviftreeken haer hair zydelings op, ofbonden 't in vlechten, en dit

Scheeren wat was't dat hun als vrye luiden van de flaeven onderfcheyde. Het fcheeren des

het plachte hairs isbyouden tijde een teyken van droef heyt geweeft, ofwel een ver-
beteykenen. fmading : want als deSirakufers NicidS verwonnen hadden, verfierden zy

hun eygen paerden , en fchooren die van hunne vyanden. Zoo ook deden

de Thebaenen en ThefTaliershaere paerden, tot teyken van rouw, alsook

Alexander in *jt affterven van Hepheftion de maenen der paerden en muilen ; en
Droefheyt. de perfen fchooren ook hen zelven uit droefheit:doch onzenBatavier Claudiut
Vernedering

cjvj/is fchoorzich niet, voor hyzijn wil in 't oorlog had. By David t Ko-

eehoor- ning van Ifraël , wiert het als een groote fmaet geacht , datmenzijn gezan-

saemheit.by ten gefchoren t' huis zont. Wanneer deEphori binnen Sparta in hare over-
de Lacede- heyt traden , deden zy omroepen , dat alle Spartaenen hare baerden zouden
«nomen. ^^ befcheeren : 't welk van een iegelijk wiert nagekomen , tot een bewijs

dat zybereyt waren, zelf in d' aldergeringfte dingen, zonder tegenftribbe-

ling, hen te gehoorzamen.

Het hairfcheeren was , na 't getuigenis van Sehtké j rouw ofvernedering,

en
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en daerom fneeden d' oude Grieken haere lokken af, over haere dooden : ge-

lijk Eleftra by onzen Sophocles zegt ;

Enfny veel liever afde tippen van uw vlechten

En 't zachte hair van my.

Maer de hedensdaegfche Edelvrouwen der Grieken verzeilen de lijken van

haer maegfehap met hangenden haire , en bloote borden , die gelegenthey

t

waernemende , om haere fchoonheyt , die deurgaens verborgen is, aen yder

een te laten zien. De verdorventheyt des tij ts heeft den Romeinen, na de . . .

klachte van Senek^ , zoo verwijft gemaekt , dat zy hen alle daeg lieten fchee- ^nkprtbeit
ren, krullen, en kemmen: en onze hovelingen hebben bynae den halven deshvtns.

tijd de kam in de Parruik. Echter was het een gebruik onder de Romeynen

,

deflaeven, als zyin vryheytgeftelt wierden, hun hoofden te laeten fchee- Onderfcheit

ren en kleyne hoeden daer op te zetten. Men plach de volkeren bynae aen de na Landacrt.

verfcheydenheyt van hun hair te kennen. Zommige Mooren hebben lang,

zommige wolachtich hair , in eenige landfehappen trekt het ten bruinen , in

andere ten zwarten , en in andere ten blonden , doch het rood en ongebon-

den hair is geen wonderby de Duitfchen. Maer wat verder de befcheeringe »
t jj lirder

aengaet ; de Longobarden, zoo als in de Schilderyen, die Theudelinda Lon 'ebar-

hare Koningin hadde doen maken, te zien was, droegen het hair voor zoo ten.

laeg , als tot den mondt hangende , aen beyde zijden van het voorhooft ver-

deilt, maer haren nek was gefchrapt , en tot het achterhooft toe ontbloot.

Voort was het by hen een ftraffe , alszeiemantbefchoren, gelijk van Rotba-

ria vertelt wort. Koningin Semiramis was te Babel met hangend hair op d' een

zijde uitgebeelt, om datmen, wanneer zy gekemt wiert, haer den afval

der zelve Stadt hadde gebootfehapt, waer opzy haer andere zijde niet en

wilde laten optoojen, voor dat zyde Stadt wederom met gewelthad be-

dwongen. By de monikken beduit de hairfcheeringe een verfmadinge van de

overdadicheden der werelt , hoewel 't veele vergeten.

Totbefluytmoetikdejeugt noch een weynich met poëtifche gedachten

zien t'ontvonken j Van Eva boogt Apoüion by Vondel aldus

:

lkjcheyde , doch met pijn , en zagh wel drywerfom.

Nu blinktgeen Serafijn , in 't Hemelfch Heylighdom ,

Als deze , in 't hangend hair , eehgoude nis vanftraelen ,

Diefchoongewatert van den hoofde nederdaden ,

Envloejenomdenrugh. Zookomtz.e, als uit een licht ,

Te voorfchijn , en verheugt den dagh met haergezicht.

Laet perle en perlemoer u zuiverheyt belooven ;

Haerblankheitgaetdeperleenperlemoerteboven.

Den Schilderachtigen Apulejut zijn Fotis uitbeeldende, vertelt hoedanich

haer genoegfaem dik hair , dat met een onachtfame zwier over de fchouderen

T hing,
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Bmlhjkheit hing, en vandaer wederom opgefchort, en op den kruin meteen knoop
» t Hair.

jac j] ^ baere bevallijkheyt vermeerderde. Wat vermaek is het , zegt hy

>

wanneer de krollen wel gekamt en geftreelt zijn F Zy maken het aengezicht

aenzienlijker en voller , en matigen de lengte van den rug. Men verfiere een

fchoonheyt vry met gulde kleederen , en verzieze met juweeles ; zy zal

nimmer behaeglijk zijn , ten zy men haer het hair met behoorlijke teuijerin-

gen hulle en opfchik. Tajfo ook in 't verbeelden van zijn Armide begint eerft

van 't Hair:

Haer vlechten zijn van goudtdraet , los van zwieren »

Die 't aenfchijn nu bedekken , dan verfieren ,

En tergen 't oog van al 't nieuwsgierich volk.

Zoo(pelt de Zon door eene lucbte wolkjt

Oftoont zjch bloot ; enfchijnt met heeterftraelen.

De ffefte wint doet haere lokken paelen ,

Al kronkelende , alsgolven door de lacht.

De Poëten geven aen de Goden ook verfcheyden hair , zy hangen Jupiter

Goden hair. een lok over 't voorhooft , dat hy 'er fcheel afziet. Maer Virgiel hult ApÜ9
met dit vaers:

Apoll' zijn lokken top , die langs xjjnfchouders roeren ,

En vlecbt&e metgroen loof, geftrikt metgoudefnoeren.

Dit zal genoeg zijn voor de Schildcrjeugt , om het onderfcheyt , dat 'er

in 't hair , ten aenzien van beteykening , en landaert , aen te merken is

,

waer te neemen. Het zelve nu uit te beelden, moet, alsgezegtis, meteen
lolTe zwier gefchieden, nochtans met de zelve waerneming, als alle andere

dingen. Maer wy zullen deeze (toffe met den aerdigh hairfchilderenden

Schilder, Hans met den baert, befluiten. Jan Vermeyen van Beverwijk,

Schilder van Karel de vijfde, was een fchoon en lang perfoon, hetJbende

eenenfchoonenbreeden baert, zoolang, dathy overeyndeftaende, daer-

op kon treeden , welken hy ook dagelijx met grooten vlijt havende. Den
Keyzer namfomtijts vermaek in hem aen groote perfoonen te vertoonen;

want den wind in zijnen baerd waejende , floegze hen wel in 't aengezicht

,

fchoonze te paert zaten.

d' Aeloude Engel Saxons vermochten haeren baert niet te fcheeren , voor

gan. In the dat zy een der vyanden gedoodt , often minften gevangen , en van zijn wa-
Englifeh penen ontbloot hadden.
Anttmhies, ^jaer dit had ik mijn Schilderjeugt bynae vergeten te waerfchuwen, dat

zy in d' oude Romeynlche daeden te verbeelden , geen lange baerden te

voorfchijn brengen • want Keyzer Adrianus was d' eerfte , die, om zeker

litteyken, dat hyaende wanghadde, te dekken, zijnen baert liet wafl'en»

waer in hy , als 't hooft van al de werelt , voor een lange tijdt wiert naege-

völgt.

Baert van

Vermeyen

K- Verft-

Baerd wan-

neer in't ge
brink ge-

bracht.
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volgt. Julianus de verlochcnaer droeg zijn baert zoo lang, dat die van Anti-

echten uit fpot zeyden , datmenze moft affnyden , om 'er een zeel afte draei-

jen: welke fpotredenen hy haer met het fchrijven van een boek, Mifofogona

genoemt, vergok.

ACHTSTE HOOFTDEEL.
Van bekleedingen.

Eloozeflang, eerze noch op den buik kroop , enaerdeat, ver-

leyde ons aller moeder Eva tot de bekoorlijke vrucht , die aen haer

enaen il^wdekennifle gaf, datzenaekt waren, zoo datze zich

fchaemts halven met vygebladeren moften bedekken. Maer het Peltfery.

opperlte meededoogen bekleede hen met vachten. De peltfery was dan d'al-

lereerfte bekleedinge, waer aen zich noch geheele volkeren houden. Gy
zult de Tartersalin Schaepsvachten uitbeelden , en de Samojedenin aller-

ley bont. De Beemin paft een enge Pels , en de Beijerin een bonten hooft-

fieraet. De Mofis nu een gemeen winterweer voor alle volken; maer bont

te draegen plach men niemant hier te lande , als aen voornaeme ftamhuizen

,

toe te ftaen. En dat van de Armynen behoort als noch niet dan aen Vorftlijke

pcrfoonen, Het bont en allerley peltfery natuerlijk uit te beelden , beftaet

meeft in 't zelve natuerlijk en zacht te koloreeren : wy zullen ten aenzien van

de Teykening meer zwiers in kreukelich Iywaet vinden, d' Alderoudfte
L

Schilders pleegen haere kleederen zonder vouwen ofkreuken te maeken , tot

dateenen Ciwöflvan Acbajen van die ftijvigheyt afweek, en zijn kleederen een

loffe zwier gaf. De kleederen der oude ftatuen zijn meeft als nat lywaèt , dat

om het lijfkleevende met rechte plooijen neerhangt.

Maer voor alle dingen komen ons hier de hooftdekfels,teuijeringen en be-

windfelste vooren , aerdicheden daer een Schilder zijn geeft ruim genoeg in
Hoo"Pronk«

kan doen weyden. Maer dit dient geweeten,datmen de Romeynen geen an-

der dekfel , als een flip van haer kleet op het hooft » mag geeven : want zy

droegen geen hoeden, alsby nacht, in'treyzen, in de fchoufpeelen , en

in deSaturnaelefeeften. DeParfifche Koningen zult gymet den Tyaer of

hoogenhoet zonder rant vereeren. Darm Sidaris , of Koninklijke hooft-

pronk, was meteen Hemelblaeuw band, met wit afgefcheyden gegort,

en alle Aziatifche Prinfen droegen den Koninklijken band, of fleuijer-

kroon.

d' Egyptifche vorften voerden Diademen, rondom verfiertuiet gelijke-

T z niiTen
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nifïenvan Aspisflangen. Diademen, zeg ik, welke ook, federt Konftan-

tynde Groot* van de keyzeren , en naederhand van alle turopifche Konin-

gen gedraegenzijn. Want het keyzerlijk hooftcieraet was van outs den lau-

rier , niet als een tak , die los om 't hooft ging , als in vroeger eeuwen , maer
de laurierbladeren van gout gemaekt lae^en ordentelijk op zijde of zachte

ftoffe, die het hooft niet en quetlte, gehecht: en vertoonden zich wel zoo

ilerlijk,als 't oofterfche Koninklijk fnoer,ofden witten diadeem, van een duim

breet ,bezet met dierbaer gefteente,die te vooren met den Koninklijken naem
by de Romeynen was verworpen geweeft ; doch zoo wiert den laurier in den
nek ook met een gouden gefpwerk, in maniere van een lint,famengeftrikt. Se-

dert is de Keyzerlijken Diadeem met een kruis en een kam vergroot, gelijk

die tot Neurenburg bewaert wort , zijnde van een Barbarifch maekfel, met
ongeflepe Robijnen, Turkoyzen , Smaragden en Paerlen omzet , en
plomp genoeg gegraveert , draegende den naem van Comadus (zoo ik giffe

,

die voor Frederikta Barbaroffo geregeert heeft) en weegt veertien ponden.
Maer de itamkroonen van't huis Ooftenrijk zijn tot een heimet boven toege-

groeit. Jk zal der andere Koningen kroonen voorby gaen , en zelfs den Pau-
zelijken Mijter, fchoon met dryhooge ftraelkroonen omringt. Ook des

Grooten Sultans hoogen tulband, van gedaente , hoewel drymael zoo groot,

als een Pompoen.
Maer wat de outheyt belangt , den Roomfchen Apex, het priefterlijk

hooftdekfel, was van witte wolle gemaekt, en wiert metpurpere banden
onder de kin vaft geknoopt : hetfpits, datpijnappelsgewijs boven toeliep,

droeg een takje van eenich heylzaem gewas. Anders droegen zy ook over 't

hooft een ruim lywaet,dat tot op d'aerde hing , over den Gabijnfchen gegor-

denRok, die mede van lywaet , en zoo lang was, dat hy gefleept zou heb-

ben, ten waerehy was opgefchort. Daerom zietmen in de penningen , fta-

tuenen halfronden , dat het Priefterlijk kleet Camifium» of opperhemdt

metfehooten ofploojen over den gordel hangt.

De Joodfche en andere Priefterlijke Hooftprael , en Vorftelijke verfier-

fels loop ik willens voorby, als bekende dingen. My luft wat ongemeens.

Nergens is oit meerder vlijt in aengewent als in vrouwen hulfels , verandert

door teuiéringen van topfleuyers, voorhooft-fierfels, hairgeftrik , enpaer-

legequik , op duizenderley wijze. Van vrouwehulfelen en teuijeringen was
Andries Verocbio d'eerlte onder de Italianen , dieze geeftich uitvond. Rafael

Urbijn gaffe een zeedige bevallijkheit , maer RoJ/o en Salviati hebben'er meer
vremdicheits toegevoegt. Doch onzen Lukas van Leyden week voor nie-

mand. Maer die luft heeft tot vreemde optoifels,die verfiere de gekrolde hair-

lokken der Athenienfen met goude Sprinkhanen. Sandijs befchrijft die der

Jodinnen, zoohyzeinPaleftinazach, aldus; d'Oudernuffelenhaerhooft

in
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in Lywaet , met knoopen achter af hangende , andere draegen hooge muts-

fen van dun blik j ik heb'er ook van geflagen goud gezien. Zy dragen borft-

rokken met broeken onder aen, des fomers van lywaet, en 's winters van En'kleedc-

laken, endaeroverlofle purpere vliegers. Maer de wijzen vangemaekte ren

kleederen zijn oneyndich. My gevalt Venus , zoo alsfe Eneas ontmoete : De
handige boog , (zegt Virgiel) wapperde op hare fchouders , gelijk een jage-

rin, het hair vloog om't hooft in den windt , het lange kleet hing om haer

lijfopgeknoopt tot boven de blooteknien. En gelijk zy zelve zegt : DeTy-
rifche maegden zijn gewent pijlkokers te draegen , en purpere laerzen op de

fcheenen te ftrikken. En niet min zoo alsfe Apulejus , noch Ezel zijnde , in

vertooning zach. Een deurfchijnich zijden kleed met franjen was al wat zy

aen had, 't welk van den wint, die 'er dartel in fpeelde, fomtijtsverblazen

wiert, en fteelswijs liet zien, 't geen zy wilde bedekken , of de leeden

drukkende der zelver gedaente zoowel, als ofzy naekt was , vertoonde,

gelijk gy uit Klie reets verftaen hebt. Maer dit in fpel vertoont , wort nu by

deTurkfche Jufferen zoo wel nagevolgt, dat de geene, die haer te zien

komt , door haer dunne kleederen haer ook als naekt ziet. Doch dit in zyne

waerde laetende,zoo zijn echter de kleederen, die de gedaentens des lichaems

nieten verhinderen , aller prijswaerdichfl in Schildery. Vermander piifö

zeer eenige beelden van Pierjn del Vaga 9 welke aerdich en vrolijk toege-

maekt zijnde, en met dunne zijdekens omvangen, nochtans het naekt na-

tuerlijk vertoonden. Maer in dit vertoonen des lichaems moetmen groote

befcheydenheyt gebruiken , dat de kleederen ook als kleederen haere natuer

met een zeekere ruime grootsheit behouden. Daerentegen is alleovertol-

licheit misprijfïelijk.

Het is befpottelijk en haetelijk een klein lichaem met een onmaetich flod- Ecn kIeet

derend' kleet te omhangen. Dat eewaet is aller eevoeelijkft,dat geen ftof en
,

m
?
et nat

-

verwekt, noch onder de voeten ilingerende vertreeden wort , zegt Stmacbus.

't Sieraet behoort zich na zijn eygengelegentheittefchikken. Virgiel brengt

DidOi noch te veel bezwaert noch tefchaers behangen , voor den dach: .

.

Zy komt op't laetft met een Sidoonfchen Jachtrokuit ,

Met lijftengeborduert , eengoude Ftjlbusftuit

Den rugb , bet bair is net metgoutdratt opgemaekt ,

In'tpurpren kleet met eenjijngoudegefpgehaekt.

DeRoomfcheJufferfchap zult gy met oor-en vinger-ringen, enarm-en
halsbanden verfieren : geef haer ook parelhulfels , borifjuweelen , en rie- Roomfche

men en ketenen, en behang de kleederen onder met bellekens. Want deze J l s *

manier van dracht was lang by hen gemeen . Maer de V eftaler Nonnen zult

gy een wit kleet met een purperen lijft geboort, toevoegen, en zettenze een
e c * cn '

witte wollen huifop het hooft.

T 5 De
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Heliogaba- De verwaten Keyzer Heliogabalus droeg een prachtige Vrongkroon s met
'us

» paerlen en koftelijke gefteenten bedekt, na de wijze der Perfiaenfche Vor-
ften. Zijn kleederen waren van purper, en goud laken, en blonken van de
koftelijkfte gefteenten van Ooften. Hy droeg aen fijn Sleuyers Diamanten,

Eo Danus £fmerauden en Robijnen , heel konftich gefneden. Zoo droeg eertijtslDarius
ee in

^' delaetfte Koning der Perfen, een overkoftelijke purpere rok, met witte

ftreepen ingeweeven. Zijn korte rok met gout ingewerkt , was met Roof-
vogels, die met hun bekken gelijk tegen malkander pikten ,fïerlijk opge-
maekt. Hy droeg aen zijn goude gordel , die hy flappelijk en vrouwelijk

toegorde , een Sabel , daer afde fcheede van gefteenten gemaekt was. Maer
dit alles komt niét te pas by de pracht , die naderhand verzonnen is. Koning
Attalus, nae Plinij zeggen , is d'eerfte geweeft , die de gewoonte van't gout

in de kleederen te weeven , heeft opgebracht. Waer van ook alle koftelijke

gewaeden , en zelfs Tapytferyen , den naem van Attalifche kleederen ver-

kreegen -, ja men noemde zelfs al wat koftelijk was Attalifchen huisraet.

Sierlijke Sierlijke kleederen vermeerderende fchoonheit; maer de leelijkheitbe-

kMeren fpot zich zeiven dikwils , ineenopgepronktgewaet. Ptolomeus Phifco ,korc,
ontheren de

en groot van buik 9 enwanfehapenvanaengezicht, fcheeneereenmonfter,

Uit Troep
' a ^s een menfeh te zijn , om dat hy met blinkende en deurfchijnende kleede-

Pompejo. ten zich waende te verderen $ want men zach daer door niet alleen zijn mis-

lib-i 8. maektheit , maer zelfs het geene een eerbaer man met alle vlijt gewoon is te

verbergen.

Sebafliaen del Pwmbo wiert in zijn kleederen , fluweelen en lakenen zeer ge-

prezen.

Kleeding Luft u eenen menshaeter , Laërtius vertoont den Cynifchen FilofoofMene-
eensCyni- demus'm eenen bruin donkerenrok, met een vlarnmigen gordel opgefchort.
fchenFilo- j)e twalef beginfelen der Nature waren door de weefkonfte in zijnen Arka-
loots.

difchen hoed afgebeelt : hy ging op tragifche bortekynen ; zijnen langen

„. , ,, baert hing over zijn riem; en in de hand zwierde hy een eflehen ftok.
in er ee-

Kinderen zult gykinderachtich toetakelen.

De Roomfche kinderen van onder de acht jaeren moogtgy met konftich

En die der fpeldewerk de halsjes verfieren , met de naemen van hare ouderen deurftrikt.

Romeynen. De knechtjes tot onderde veertien jaer zullen korte rokjes, Mltcul&gz-

naemt, aen hebben.

Maer nae de veertien jaer moetm'er een ander kleet , genaemt Pretext* ,

boven aen de rechterfchouder met een litfe vaftgemaekt , maer aen de flinker

toe , en onder met purper geboort , by voegen ; zoo 't kint anders van vrye

luiden geboren is ; want dit kleet van fieraet was den flaeven verboden. Daer

boven over moogtgy't een beeltenis, BalU genaemt , van goudt ofzilver,

van gedaente als een waterbobbel als't begint te regenen , ofgelijk een Hert,

aen
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acn den hals hangen. Want die verüerfel was den eedelen kinderen door

de wetten toegevoegt • daer die van de vrygemaekte zich alleen van

een leedere bagge mochten dienen. En deze gewoonte , doch onder

een anderen dekmantel , is by den Romeynen en Romeynsgezinden als

noch in't gebruik , en zelfs , nae dat zy het kinderlijke kleet hebben afge-

leyt. Den mannelijken tabbaeat moet zonder purper zijn , en tot de voeten

toeafhangen. Deze kleeding , Togata genaemt, was allen Romeinen in

tijd van vreede gemeyn , en wiert den jongelingen met plichtlijkheden

,

in verfcheydenheyt van ouderdom, als een teyken van mondicheit, aen-

gedaen.

Belangende de verwe,de Romeynen gingen alle zonder onderfcheyt,en tot

de fchoenen toe in't wit,dat is,in ongeverwde wolle, oflywaet : 't welk by de

voornaemfte zeer fchoon en zuiver, maer by't gemeene volk befmeurt en

vuil der uit zag. Maer den witten tabbaert der Heeren Vaederen , Toga lati

davit was met kleyne fpikkels gevlekt. Doch ten tijden -d«g«/?ileydende

meefte haere witte Togas af, en liepen flechs in Tumcis,oïonderrokken , die

zy toen ook begolten zwart te doen verwen. En zy floegen den krijgsman-

tel, Lacema, om de fchouderen : die 't gemeene volk zwart, maer de rijke

van Scharbeken, Purper , ofvan een andere koftelijke verwe droegen.

De kleederen der oude Duitfchen plegen zeer fober te zijn ; wantzy Kleederen

droegen maer een kort kleetjen , en de relt van't lichaem was ganfeh naekt j
*? DuK"

jae de rijkfte zelfhadden haere kleederen zoo eng , dat dezelve merkelijk alle

deelen des lichaems uitdrukten , beftaende veeltijts in vellen van zee-en wa-

terbeeften, met allerley vlekken verfiert; maer Cexjtr geeft haer vachten .

van geyten en fchapen. Der vrouwen kleederen verfchilden weynich van die
°™' ^

c'~

van de mannen , alleen warenze van Lywaet , en in't gemeen met purper ^en van
deurwrocht. Het bovenfte van de borft was bloot , en de armen naekt zon- Duitslant*

der mouwen ; doch zoo was hare naektheit met eerbaerheit bekleet. Maer
Lucanus maekt hunne kleederen ruimer, doch ikhoude, dat hy Moskovi-

ters ofPolen voor Duitfchen heeft aengezien.

R.Verftegan, fchrijvende van de Sax Engelfen, zegt: dat zy geboorde

rokken droegen, jae dat de rijkfte die met paerlen verfierden ; mannen en P' ^'

vrouwen geeft hy mantels , met gepikkeerde fchoenen , die met fcherpe

punten voor om hoog boogen.

De Longobarden droegen wijde, en door de bank lywaete kleederen ,
kleederen

gelijk naderhand ook de Angle faxons, als boven, verfiert metbreedeen bardea.^
verfcheyden verwige boorden.

De Schoenen der Longobarden waren tot het opperfte van den grooten

teengeopent, en wierden van d'een zijde na d'anderopgebonden. Nader-

hand begoften zy hoozen te gebruiken , een dikker en fterker foorte van

kou-
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koufendaer over trekkende, als zy te paert gingen ; maer dit hadden zy van

de Romeinen geleert. De Edele Romeynen kendemen aen zekere halve-

maentjes , die zy aen haere fchoenen droegen.

De klederen der Ruflen zijn gemeenlijk onkoftelijk: delantluyden gaen

in lywaet, hare fchoenen, gelijk die van deonduitfche Lijflanders, zijn

van breede baftcn , die yder een voor zich zelve kan maken. Zy draegen lan-

ge rokken met enge mouwen , die tot op de voeten hangen , over hoozen en
Der Boeren, onderrokken. De bovenrokken der burgers zijn in 't gemeen fiool donker

Ruflènklee-

dv.

UH Otea-

rtus

Burgers,

Heeren

,

En vrou-

wen.

bruin, of ftaelgroen , voor en onder aen defplitffen met Iutflen en lange

quaften, en op den rug met een breede kraeg verzien. Haer onderrokken

zijn van wollen , of wel van zijde (lof, daer achter in de nek een vierkante

fammette kraeg op ftaet, Haer mode is by groot en kleen meeft gelijk, en

wort zelden verandert, zy zijnruimin'tgewaet. De hemden der rijken fle-

ken om hals en handen een duimbreet uit, geflikt met zijde , gout, ofpaer-

len : daer aen d' einden der halskragen dan twee paerlen, of goude ofzilvere

knoopen,van af hangen. Zy draegen alle groote mutflen, ja deKnezen en
Bojaren byna een elle hoog , van vofTen offablen : andre van fammet met lit-

fen van gout en paerlen geflikt , en met zwarte voffen gevoedert. Der wij-

ven kleederen zijn die van de mans niet ongelijk , veel van Perfifch katoen

,

ook met litfen,knopen en quaften. Maer haere hemtsmouwen zijn by de zes,

en fomtijts wel over de tien ellen lang ; in 't aentrekken met kleine vouwen
gefchoven. Haer breede mutfen zijn na ydersftaet, 't zy van goude laken

,

atlas, ofdamaft, geboort met pafïement , ofgeflikt met gout en paerlen

,

en met bevers gezoomt. Haer volwaffe dochters laten 't hair in een tuit ge-

vlochten onder uit haer voflemuts , met een zijden quafl op den rug hangen,

maer kinderen onder de tien jaer zijn 't hooft gefchoren, behalven twee

lokken,die nevens d' ooren hangen : daer de meiskens groote ringen in drae-

een , daermenze aen kennen mach.'t Vrouwetimmer blanket zich bijfier , en

fchildert zich zeiven roode kaken en zwarte winkbraewen.

Nu opdatgy weten moogt, van wat belang ditfluk, van aller volken

kledy te kennen, voor een Schilder is, zoo hoor wat 'er Agrippa , in zijn

Onzeekerheyt der konflen van zegt , als hy de ontzachbaerheyt en 't geloof,

dat de Schilderyen hebben, aenwijft. De Augufliner en Regulier monnik-

ken , zegt hy , twiflten over de kledy van den Heyligen Augufiijn , voor den

Roomfchen Paus , te weten,ofhy een zwarte palsrok op een witten tabbaert,

of een witte op een zwarte gedraegen hadde , maer beyde niet zekers by-

brengende , zoo verbleven de Roomfche Rechters dit fluk aen de Schilders

,

om uit de oude Schilderyen dewaerheytop te zoeken, en daer uit het vonnis

te wijzen. Wat dunkt u , ofmen dan niet wel mach toezien , wat kleederen

men uitbeelt f Maer dat den zelyen Agrippa vertelt , dat hy door dit eyge mid-

del
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del heeft uitgevonden, dat de Duivel den eerften vindervan de Monnixkap

is, ruikt dapper nae de mutfert. Hydeurzocht, zegthy, al de gefchilder-

de Hiftorien van het oude en nieuwe Teftament ; hy bezach al de Profeten ,

Priefters, A poltelen, Farizeen en Schriftgeleerden; hy;bekeek Eli<u, Sd-

cbarias , Jobannes , en zdfAnnas , Cayfat , ViUm en Herodes , maer zach ner-

gens een kap , en weerom op 't nieuw alles naerltich deurzoekende , vind hy

eyndelijk eengekapten Duivel, die Chriftus in de woeftijne verzocht. Bly

was hy, zegt hy, dathy in de Schilderyen gevonden hadde, 't geen hyin

geen boekken had kunnen lezen. Datmen dan de Duivel meteen Monnixkap Du iyci s

fchildert , is een oude traditie , die wy hem ook niet en willen onttrekken ; kleedy.

want mogelijk heet inde gedaentevan een Engel des lichts te verfchijnen,

met een Monnixkap bedekt te zijn.

NEGENDE HOOFTDEEL.
Van Wapenen > en Krjjgsgeweer.

Reng ons nu , o Erato , uw gewapende benden te voorfchijn

,

en vertoonze ons met een fchilderachtige aenzienlijkheit.

Wel aen , het lult my tans een deel van Xerxes Heyrleger te „ ,

monfteren, en met zoodanige wapenen , als toenze over den mPolymnia.
Hellefpont met zeventienmael hondert duyzent mannen in Europa vielen. Wapenen, en

De Perfiaenen droegen ondoorhouwbaere tulbanden, gefchubde wapenen , Soldaten.

fcheenplaeten , en rondafTen, korte fpeeren, maer groote bogen; den ?

'

e

^
ingcn '»

pijlkoker hing onder, endepootcookaeneendraegbandopderechterdye.

De Parthen, de Meden , Baktrianen en Hirkanen waren op de zelve
Pa

.

wijzeuitgeruft, van gelijken de Ciffiaenen, behalven datzeMyters, infteê

yan Tulbanden , op't hooft hadden, en d'Afliriers kopere Stormhoeden.
Affiriert

De Saken of Scyten droegen gekarnde helmen , boven recht fpits toeloo- Scyten,

'

pende, en hadden fcheenkoulTens aen , voerden boogen, pooken en heyr-

bijlen.

d'Indiaenen hadden kleederen van hout gemaekt , riette bogen en fchich- in d,acncn

ten , voor met y zer beflagen. De Sarangen waren met veelverwich gekleur-

de kleederen uitgeftreken , en hadden broekken aen , d'Arabiers gegorde Arabier?,

rokken, en deze droegen kromme , maer handige boogen.

De Mooren waren met vellen van Luiperts en Leeuwen gekleet, haere .Mooren

,

dadelboomenhoute boogen waren bynae een vadem lang, haer lange riet-

fchichten, in fteede van yzer, met een fcherpen fteen verzien > en haer

V fpee-
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fpeeren metboxhoornen. Zy droegen ook knodzen met yzer beflaegen , en,

wie zou't verzinnen f d'eene helft haeres lichaems was met kalk, end'ander

helft met vermiljoen befchildert. Maerd'Oofterfe Mooren, die aen Indien

grenzen, en van d'eerfte , die uit Afrika quamen, alleen inhethairende

frem verfchilden (want deze hadden af hangent , en d'ander ganfch gekruift

hair) droegen bynae de zelve wapenen , als d'Jndiaenen , en hadden op't

hooft een ituk van een Merryen huit , ftaende de Paertsooren' op hun hoof-

den fteylovereynd, zoo dat de maenen haer tot pluimaedjen verftrekten

;

en in fteede van fchildenhieldenze vellen van kraenen vooruit.De Lybiaenen
waren in't leer , en droegen gebrande werppijlen. De Pamflagonen waren ge-

fchoeyt,en met geflage heimetten behoet,hadden korte fpeeren,werpfchich-

tenen pookenj en met de zelve toeruiting waren ook de Syriers, Frygiae-

nen, en Armeniers qewapent. De Traeen droegen ftormhoeden van Vofle-

vellen, lijfwapenrokken, menigerley kleurige kleederen; en kouflen van

vellen: en tot geweer werppijlen, rondafl'en en pookjes : Maerdiein Azia

woonden droegen kopere helmen met oflenhoornen , en ooren van het zel-

ve metael met plumaedjen verfiert , en een yder had twee Lycifche Zwijn-

fptieten , en een korte Rondas van ongetouwt leer , maer de beenen waren

En andere niet Fenicifch laken bewonden. De Milyaenen hadden opgegefpte kleede-

volken. ren, ftormhoeden van beeftevellen , fpeeren, en Licifche boogen. Maer
de Kolchers waren met houte, en de Maren met gevlochte helmen gedekt.

Ruitcry. En dit was de toerufting van't meefte voetvolk. WatdeRuitery aengaet, zy

verfchilden in kleeding en wapenen weynich van de voetgangers , uitge-

zondert de Sagaritaenen , die , behalven pooken , geen koper noch yzer ge-

weer voerden , maer alleen touwen en ftrikken van tienen gemaekt > dieze

in't vechten haere vyanden of de paerden om den hals wierpen , en dan tot

zich trokken, en de gevangene, half. verdikt zijnde, voort vermoorden.

Zoo vol van veranderlijkheyt was den toeftel van dit fchriklijk heyr. En
hier uit kan de Schildergeeft gewaer worden, dat hy in't uitbeelden van ge-

wapende volken , een wijtuitgeftrekte vryheyt heeft > en niet kaerich noch

naeuw gezet in eyge vonden behoeft te zijn. Maer eer ik 't vergeet ,,zoo

moet ik u ook berichten, hoe gyde vermaerde Amazonen ten oorlog zult

Anmonen. toeruften. Tfod/e/rwhaerKoninginne, die de, landen tuflehen den vloet Fa-

fis, en't gebergte Kaukafus beheerfchte , en ken deRiviereThermodoon,
in't lantfchap Thernifeyra hof hielt , trok buiten de grenzen van haer Rijk

,

om Alexandert'ontmoeten. Zy , verlof gekreegen hebbende om hem te be-

groeten , trok tot hem met driehondert van haere vrouwen : Zoo haeft zy

den Koning zag, fprong zy, twee fpeeren in de rechterhand draegende,

van haer paert, enmaektedekennis,dienamaelszoo berucht wiert. Belan-

gende haer gevolg, d'Amazonen houden haere flinker zijde, en deborft,

daer
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daer zy haere kindeken van vrouwelijk gedacht aen zoogen j onbedekt , maer

de rechter borft , die afgezengc is , om den boog gemakkelijk te fpannen , en

de fchichten te werpen, is als de reft van't lichaem bedekt; doch de zoom van

hun kleet , dat zy met een knoop toe knoopen , ftrekt echter niet tot boven

deknien.

Het voetvolk van Antiochm, toenhytegens Thrabartes, den Parth, ten

oorloogtrok, had zelfs kouflèn met eoudt en zilver verfiert, jaeal'tvaet-

werk in de keukens was van enkel zilver , en dit metael, daer de volken om r
o ' ,,

vechten, was 'er om de veelheit fchier ongeacht ; en de Parthen gebruik-

ten 't nergens toe, dan aen haere wapenen , want haere ringpantfïeren , die

man en paert bedekten , waren fomtijts van louter goudt. Anders droegen

zy deurfchijnendeen vloejendekleederen, op de maniere der Meden; en

haer geweer was op het Scytifche fatfoen.

De Romeinen liachreede trokken haer befte krijgsrokken over haere Har- Romcmfche

naiTen aen, en droegen haere ftormhoeden en fchilden , diezyin gemeene
aPenen *

tochten met lederen overtrekfels bedekten . bloot op het hooft en a?n den

arm. DeVelites, als de voortocht ofverloren hoop , in jongelingen tuiTchen v" ltes;-

de zeventienen vijf en-twintich jaeren beftaende, droegen een fchilt van

anderhalf voet groot: een zwaert, en een worppijl twee ellebogen lang,

en een vinger dik , meteen fcherpe drietakkige punt, negen oneen zwaer,

die in d' eerfte worp brak of omboog , op dat hem de vyand niet weerom
zouw kunnen werpen ; deze waren ook op flingers afgerecht.

Haft ti.

De tweede orden, van vijf- en-twintich tot dertich jaeren, Hdftatiofm]l-
draegers genoemt , bedekten zich met een grooten ovalen fchilt van vier

voeten lang, en derdehalfvoet breet , ja fomtijts grooter, van twee berden

aen malkander gelijmt , met leer overtrokken , en rondom met een koperen

bandt verzorgt , van binnen hol en van buiten, daer haere naemen , en tot

wat bende zy behoorden , op te leezen ftonden , uit gebult* Zy droegen ko-

pere borftwapenen , dgie-en fcheenharnas , en een ftormhoet, met drie

overeindftaende donkerroode of zwarte pluimen ; maer de rijklte hadden, in

fteede van'tborftharnas , een gemalijt lijfrokjen aen. Hun befchadigend

geweer was een fcherpfnedich zwaert , en een fchicht van dry ellebogen

lang , met een fcherp y zer aen de fchacht omgekromt ; om te vaiter te hech-

ten ; nevens noch twee andere fchichten van onbepaelde maet.

Die van de derde orden, Principi ofvoornaemfte genoemt, en van der- Principien

tich tot veertich jaeren oudt, waren de Velites'm wapenen gelijk, en fchee- Triary»

nen alleen wegens haere ervaremheyt achter ofbuiten de t weede orden ge-
ftelt te worden: want de gene, dienae henquamen, en Triary-, of derde
orden, van outs genoemt wierden, en uit bedaegde lieden, van veertich

tot zeven en vijftich jaeren, beltonden, verfchilden zelfs alleen maer hier

V 2 inne,
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inne, vmdetidftati, enPr'mc'tfi, datzy, van werpgeweer ontbloot , zich

alleen met fpies en zwaert ftaendevoets behielpen y want zoo lang de voorloo-

pers , pijldragers , en voornaemften vochten , zaten zy met d' eene knie

op d' aerde , achter hun groote Schilden te ruften , om in den uiterlten noot

ofte verwinnen ofte fterven. Vegetim geeft hun, en de twee andere, elk

noch vi j floode kogels, die aen hun fchilden hingen, om mede te werpen.

Maer onzen Schildergeeft zal 'er mooglijk noch wel andere krijgstuigen toe-

doen.

Wapenen d'OudeDuitfchen, en Batavieren , zoo te voet als te paert , zult gy een
der Duit- gefchilderden fchildt aen den arm geven, en in d' andere hand een halve
fcncn. piek, meeft zonder helm ofpantller, maernaekt, ofmet een kort kasjaks-

ken , aen het lichaem met een gefp , ofby gebrek van dien , met een doorn

vaftgemaekt; maer de Saxons, die Engeland innamen, gebruikten Helle-

baerden , en Pieken , ook Bijlen , en Kruisboogen ; en haere zwaerden wae-
ren als zeyzens gekromt.

Achajers. Zoodanich een doch kleiner fchilt met een vederfpies, plegen ook d'A-
chajers te gebruiken, tot dat Philop&men hen met een grooter Schudt , Storm -

hoet, Ringkraeg, dgie-en fcheenplaeten , en met de lange fpiefle ver-

zach.

Kfriicrstev- ^®t& ° ^ ^e ^ammen van J/r4^ aen haere banieren onderkennen ? Zoo
kensder zult gy het legioen van jf«d<* een leggende leeuwin zijn wapenen geven. En
Ifraëlijten. daer en boven zult gy deilammen^, Ijfacbar, en Zabulon, die daer on-

der te velde trokken, noch met driederley verwen, als die van Chalcedon,

Saphir, enSardonix, onderfcheyden.

Het tweede legioen van Ruben had ook Simeon en Gad , en de koleuren van

Sardijn , Topaes , en Amatift : in de wapenen ftonteen menfch , of, zoo an-

dere willen , een Hert.

Het derde legioen onder Efraim voerde een Os, en ook de verwen van

drye Edele fteenen.

• Maer het laetfte onder D4H moogtgy een Arendt, ofanders een flang ge-

ven ; want hierinis verfchil: en de verwen van de refteerende bekende ge-

fteenten; De Romeynen voerden Arenden, Rechterhanden, Wolven,

nen
°me^~ Paerden, Zwijnen, Minotauren , Stieren, en de beelteniifen der Keyze-

N ren onder hunne legioenen: 't zy van zilver, gout, ofvergult op een halve

fteng , aen *t ander eynde met fcherp beflagen ; daer fomtijts een kleyn

vaenken, daer des veltheers ofdes volx fpreuke S.P. Q^R. ingefchreven

ftondt, aenhing. Hoewel d' arenden allang tevoren byde Perien in 't ge-

bruik waren, daer de Romeynen hen mooglijk van ontleent hebben, gelijk

zy van de Scyten , zoo men zegt , naederhand onder Trajanut de Draken

,

het vreemfte krijgsteyken , dataien zien mocht , geborgt hebben. Want
zoo
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zoo veel ik vernemen kan , 200 waren dezemonfters vangeweve floffen ge- Draeken.

naeyt, en van binnen hol, dat 'er de windt in fpeelen kon, waer doorze,

op goude ftengen , die met geiteenten verfiert waeren , in de locht op<?ehe-

venzijnde, fomtijtsfcheenen te leven, den ftaert te fungeren , enuuhae-
ren verfchnklijkenen wijtgapenden bek eenich geluit te geven. Maer een

andere geeft dit acn d' Indiaenen: d'Indiaenfche Ruitery, zegt hy, plach

goude en zilvere hoofden van wijtgapende Draken op lanfiën te voeren, en

wimpels van getwernde zijde, flangsvujze genaeyt en gefneeden , daer aen te

hangen, welke met opgefperde kaeken in 't rijden den windt ontfangende,

den zijden balg en ftaert ook opvulden, en op een verfchriklijke wijze be-

weegden. Wijders zegtmen dat d'oude Trojaenen in haere baenieren

een verken gevoert hebben ; dat de Beotiers een Sph'mx tot haer krijgs-

teyken gebruikten ; dat de Trafiers den Afgodt Mars in haere ftandaer-

den voordroegen : dat d' oude Gothen met een Beyrrinne pronkten ;
p''o stc'/"

& » . .... / r 'kensvanan-
dat d Alani , toen zy Hispanien overweldigden , een kat tot haer wae- dere V olker,

pen hadden : dat de Gaulen , en van gelijken de SaflTen , of Zaxen

,

onze voorouders , een Leeuw voerden -

y hoewel deeze laetfte wel fom-
tijts een ftrijdbaer paert tot veltteyken gebruikten : en dat de Cimbren
een wilden Os in haere vendelen ichilderden. Jk zwijge van de byzon-

dere teykenen , die de verwinnende vorlten gevoert hebben , als de

Leeuw met een zwaert by Pompejm, den Arend met een overweldigde Draek
by Antiocbus\ enduizent andere, zoofchrikdieren als merken, die federt

by den Duitfchen Adel verzonnen zijn ; endietans, totbelachens toe, in

ons Vaderland, en zelf by'tgemeene volk gebruikt worden; jaehy mach
fchier niet mee, die geen met gout verfiert wapen heeft. De Heimetten en Heimetten.
Stormhoeden der ouden zijn van wonderlijke ftoffen en gedaentens geweeft : Mas lib. 1 1.

Homeer befchrijft die van Agamemnon met drie hoofden in 't rond geboogen

,

met vier ringen verfiert , en aen eenen hals vaft. Die van Dolon den Trojaen-

fen befpieder maekthy van wezels vellen, en die Tbrafimedesaen Diomedes

vereerde, van een ftiershuit. Maer die Meriones aen Ulijfes fchonk,beelt hy

uit met leedere reepen, en van buiten bedekt met detandjn vaneen wilt

Zwijn.

Indien gy Vynhm de MolofTer in't heirfpits vertoonen wilt , zoo ftel hem
eenhelmet, verfiert met Box hoornen, eneengrootenvederbosop'thooft.

Ofyoert gy Alexander ten oorlog in Azië , gy zult hem een heimet van klaer
jco>

blinkend yzer, als fijn zilver geven, 200 als'tTbeofilus fmeede, met een

kam en een grootenbos witte pluimen, daer een paerdeftaert van afhangt.

Men plach de kopere heimetten wel met Corinthys werk in te leggen, en de

ftormhoeden te graveeren. De helmen der Romans in 't fieekfpel moogt gy
Hc,men "

met vederboflen , een halve vaem hoog oppronken. En deRoomfche hel-

V % den
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den zultgy fomtijts met een burgerkroon, fteedekroon , of fcheepskroon

Zegekroonê: vereeren. Aen geene zijde , zingt Maro , ftaet de trotfle Agrippe , wiens hair

met een kroon van galjoenen , een trots oorlogsmerk , glinftert.

Ringkragen Alexanders y zere ringkraegwas met koftelijkegefteen ten bedekt. Onzen
cnBorftplae- Soldaet plach die te draegen met gout deurftreept, ofmet vergulde nagels
ten

'- beflagen. De Goden en outfte Helden fchildertmen met een kopere plaet op

de borft , daer het flanghairige Hooft van Medusa op gedreeven ftaet. 'tBorft-

hannas van Agamemnon wiert met tien banden van donker paers metael, en

zoo veel van goudt , en twintich van tin vaft gemaekt. Men zach drie paer-

fe Draeken nae den hals opftijgen, die van weerzijden den Regenboog ge-

r
leeken.

Het pander, d?t Alexander over een toegegorden Siciliaenfchen rok droeg»

was veel reyzen dobbel van gepikkeert laeken , maer zijn wapenrok was wel

koftelijker, en het handwerk van den ouden Helikon, hem vandeftadt Pho-

dis gefchonken, zijnyzere halskraegwas met flikkerende gefteenten bezet.

Maer ten is mijn voornemen niet, een ruftingkamer vanallerley flach van
Harnaffen, HarnafTentoeteftelIen , 'tisgenoeg, datikuaenduizent verzieringen van
Wapenrok-

veltrokkenenfchubbige kolders doe gedenken. Want allerley flach van Boo-
gen, Pijlkokers , Trompetten , Bazuinen , Keteltrommen , Trommen , ook
Standaerden, Banieren, Veltteikens, Plumaedjen, Paertftaerten , Hooft-

banden, Gordels, Broozen, Voetzooien, Rijgfchoenen, Kroonen , Kete-

nen, Oorringen, zouw ons te lang vallen te befchrij ven. Dit ftaeltje van

Eneas geheele rufting zal genoeg zijn , om d' aendacht te wakkeren , zoo
alsze dien Trooifchen Heldt by Maro overziet

:

Eneas wa-
jjj, wey t ^jjn 00gen vaflm ftukjoorjiukbyzonder ,

perHuiting.
Keert omen wederom elkJnemeUwerken wonder,

Den helm , die vier braekt , en afgrijslijkjs van kam

,

Het doodelijke zjvaert , degloende vlam by vlam

Van't koprenHarrenai , eenwolkgelykj* die blikkert,

Waer in de z.on van verr* metgloet vanftraelenflikkert.

Hier na bespiegelt by de laerz*en , metfijngout

EnzJlveroverkleet, defpeer vanglimmcnt hout,

Denbeitklaei, z*oo vol kunji deurvlocbten , als'tkanlyen,

d' Aenjiaende Roomfcbe macht ontdekt door wichlaryen.

Op Rondaflen en Schilden plachmenzeer zinnelijk te zijn. De blaeuw-

oogde Minerve , zegt Homeer, voerde Jupiterstchilt , waer op vrees en ver-

Jupitets fchrikken, twift , tweedracht, gekijf, gramfchap, dreiging en geroep.
Schilt. en in 't midden 't hooft van de Gorgonne zeer grouwelijk gefchildert waren •

zy was ondoorbooi lijk , en van hondert goude plaeten yder aen hondert ftrik-

ken hangende, en wel in eengevoegt , iaemgezet.

oP
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Opdenfchilt varuld»W«had Vulkaen, ter liefde van Thetys> duyzentder- Acbilles

ley dingen uitgebeek : daer was den Hemel, de Aerde met de Zee, den ScinIt -

loop van Zon, Maen, en Starren, den Hemelriem , dePlejadenenHya-

den: ook twee iteeden, en ind'eene, daer men brulofte , de bruit met
tortfen geleyde , danite, en de vrouwen op de drempels zittende toekeeken.

Elders pleytemen voor 't recht, omeenen dootflach, waerin alle doenin-

gen des lichaems en lijdingen uer tochten wonderlijk waren uitgebeelt. d'An-
der ftadt was belegert , daer men raet hiel, uitviel, en lagen leyde, onder't

gezach van Mars en Minerve, op de kant van een beek , daer 't vee quam drin-

ken. Hier fpeelden twee boerfe ruyspij pers zonder achterdocht over de gee-

ne, die reets het vee wechvoerden, enhen metdedoot dreygden. Ginder

zachmen ontzet uit het leger komen, moorten gevecht.Verder lach een ak-

ker,die driemael geploegt fcheen , en ongemeen vet van gront : hier ploeg-

den de boeren met gejokte QiTen, terwijl gindereender hen met een kanne

wijn quam laeven,en dat waerdich om zien was,men merkte duidelijkhoe veel

bruinder de verfch geroerde aerde was,als die men voorheene geploegt hadde.

Elders fneeden de maejers 't gewas op den vruchtbaeren akker , andere maek-
ten fchooven op 't wenken van hun lamheer , andere bereyden de maeltijt en

den offer onder geeykeldeeyken. De dienftmeyden brochten de werklieden

fpijzen , en broot met fijn wit meel overftroit, Gins zachmen een wijngaert

met rijpe druiven, zwart van blaeuwicheit, omtuint; hier droegmen de

vrucht in wille korfkens uit. Hier fpeeldeeen boerman een boertich liedeken

,

terwijl andere in de handen klappende danften
j

gins quam'er een kudde Of-

fen, bewaert van negen doggen, met vier harders van ftal, na de vliet,

terwijl twee Leeuwen een Stier uit den brullenden hoop rukten, vergeefs

van de honden beblaft. Noch warender ftallen , keeten , en eyndeling eenen

fchoonen dans van knechten en maegden , der knapen kleedinge was van fijn

geweef, en blonk als met oly befmeert , de maegden hadden langplojige

keurfen, en op haer hoofden verfbloemige kranfen, zy fprongen duizenderley

kattefprongen ; zoodataldie't aenzagen zich fchenen tevewonderen. Dit

moet by Mulciher , wel een proefltuk van den manken Smit geweeft zijn , dat

hem Quintyn tyèftjtt > zelfmet Kaltbofs hulp, zwaerlijkzouw hebben kunnen

naemaeken. Maer wat zeg ik van proefftuk j

3
F/rg/r£befchrijft den Schilt van

Eneas, van den zelven Meefter , al veel heerlijker, die 't luftmachhemin Eneas Schilt.

Maro nazien , 't zouw ons verveelen alles uit te fchrij ven. Hier volgt alleen

't geen hy zingt van den fchilt van Hinerve-, in't Eylant Vulkaen:

Brie Reux.cn van Vulkaen aïcbfpoeden met bun knaepn , Pallas Schift?.

Bruineerden elk. omftrijt , verbvlge Pallas wafen ,

De drejgende Rondas , gez^oomt en rijk^geboort

Het Slangefibubbe , engoutyanaddren, dolyanmoort ,

Gevloek'



Agamem-
nons fchilt.

Ulifles

fchilt.

Alcibiades

fchilt.

Scipioos

fchilr.

Steekge-

veer.

Geveften.

Scheeenwa-

penen.

SÜngerge-

veejr.

Boogcn.

Stormtuig.

Balifta.

Strijtwa-

gens.

160 E R AT O.
Gevlochten ondereen. Meduze z.elfbier inne

Verdraeit noih-, op de borfi derjlrjrdende Godinne ,

Haer afgefneden hals , end'oogendatmeritzjet.

Agamemnons kolilijken fchilt, die zijn geheel lichaem bedekte , was met
tien kopere ringen omringt, met twintich plaeten van tin, en in't midden
front een fchriklijk Meduz.aes hooft , op een donker paerfen gront uitgefchil-

dert , met fchrik en vreeze , daer een zilvere band uit quam, in de welkeen
Hemel verwige draek bewonden was. In Ulijfes fchilt (lont een Dolfijn.

In die vznAlcïbïades een Kupdo, die den blixem omhelft, en was van

gouten yvoir.

Scipio Afrikanus droeg de beelden van zijn Vader en Oom op zijnbeuke-

laer ; maer Alexander de Groot gebruikte een klein blinkent fchild. Voorts

van fiach- en fteekgeweer heeftmen degens, zwaerden, houwers, fabels,

kreitfen, ponjaerts, fpieffen, lanfien , fpeeren, heilebaerden , ftrijtha-

hamers , heyrbijlen , pinknodzen ; en wat de wreetheyt oyt kon verzinnen.

Agamemnons zwaert, met goude plaeten verilert, ftak in een zilvere fcheede.

De gevelten der oude Soldaten wierden konftich met zilver en yvoir inge-

leit. In den hecht van Pauftas degen was een wagen met vier paerden gegra-

veert. Men plach ook fcheenwapenen met zilvere gefpen te draegen.

Gy zult de flingeraersfomtijts meteen Ceftrofphendonas doen werpen.

Dit was een fcherp y zer van twee fpannen lang , aen een kleine fchacht van

een halveel, en een vinger dik, gehecht, daer aen drie veeren gelijk aen een

pijlftaken, om het recht te doen gaen. De flinger had in 't midden twee on-

gelijke lijnen, en'tyzer vloog, als de flingeraer wierp, zoo fnel als een

kogel uit. >

Pandarus boogewas van de hoornen van een wilde geyt, zeftien fpannen

lang uit het hooft gewaffen gemaekt , en aen d' eynden met gout beflaegen.

De (tormtuigen der ouden , als muerbreekers , ramskoppen , wipgalgen,

vuerpotten ; en dergelijke , zijn ook veellerley geweeft.

Indien gy belegerde fteeden verroonen wilt (ik en fpreeke niet van dezes

tijts , dewijl ervarener ,

3

als ik , dat ftuk genoeg verhandelen) onderzoek met
wat fchutgeweer zy elkander befchadigdé. DeBalifta ofwerpflinger/choot ge-

fpitfte balken van twalefvoeten uit, die door vier heyningeh hordens der wijt

afgeleegene befchanfïngen heendreeven. Ikzwijge van Blyden, enwat'er

van dien aert meer was. Men had ook menigerley zeyfen wagens , die aen

y der zijde van 't juk drie Zwaerden hadden. De Difïels voerden fpeeren met

yzer beflaegen , en voor tufTchens deraders was een hegge van pieken. Zy
gebruikten ook ftrijtkarren, en andere, daer de Helden, met een wagen-
menner verzelt, op (tonden of zaten, endewerpfchicht van uitfchooten.

De Griekfche karren wierden met zilver ingeleit> endeoorlogs rolwagens

der
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der oude Britten waren gegraveert , maer die van de Perfïfche Koningen wa-

ren met gout beflagen ; en met de beelden van oorlog en vreede verfiert
j

daer een gouden Arend met gefpreyde vleugelen tuiTchen in ftont.

Wilt gy de plechtlijkheden tot den Godsdienft behoorende verbeelden,

Aaron ten offer voeren, of zijn naevolgers voor 't altaer (tellen? Moifesen Offerhan-

Joz*efut zullen u de gereetfchappen , en wat tot den Tabernakel behoort, *

breet genoeg leeraeren. Maer wilt gy de Athener boden de Delienfers doen

bezoeken, zoo vlecht kranfen om haere ftaeven , niet op haer hoofden, en

bouw een Altaer (Ceraton genoemt) van hoornen. Die al t'famen aen de flin- A ltaer -

ker zijde zoo wel in malkanderen gehecht zijn, datze zonder binding een

Altaer maken.

Den Phocifchen drievoet, daer de maegt Fphia den geeft van Apïïo in

waerneemt, en daerze, gekleet als Diana , veylich voor 't befmetten van DenDelfi-

zijneaenblaezingeninzit, zult gy op drie pijlers doen ruften, bynae in ge- (

*

ctaendr,c -

daente van onze kopere potten met drie voeten. Maer op dat ons de damp
v

van 't hol der vraegbaeke niet befmette , gelijk 't de geene , die 't aldereerft

uitvonden, uitzinnig maekte, zoolaet ons liever ind'oope locht blijven.

Romulus wichelftok > Lituus genoemt , was een roede aen 't eynde omge- Wichclftok.

kromt , waer van mooglijk de BiiTchopftaven der Chriftenen haere gedaen-

te ontleent hebben.

Ik vermijde van offerhanden, flachtmeflen , bijlen, bekkens, dekklee- Verder

den, enfeftoenentefpreeken, en rep alleen van 't geen my behaegt , ennu offertm
S'

en dan in den zin fchiet.

TIENDE HOOFTDEEL.
Van allerley Huisraet.

N den Huisraet moetmen de Schilderyen niet vergeeten , die wy Huisraet.

echter met allerley kabinetten , pronktafels , fpiegels ,ruftbedden,

legerfteeden, fchabellen, banken, ftoelen, kuflens, troonen,

voorhangfels , tapijten, fpreijen, gulde leeren, beeftevellen,

franjen, quaften, koelbakken, en wat de weelde oytbedocht heeft, over-

flaen.

Men plach groote waterpotten met Corinthys werk in te leggen , en in

Lesbos maekte men gegraveerde vaten. De Atheners hadden kopere vaten , vaten vaa

die zy Profupoutta noemden , ontrent den mond met Leeuwen of OiTen- koper.

hoofden verfiert : endekonftenaers, die de zelve maekten, wierden Pro-

X fo-
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fopopoioi, datistronymakersgenoemr. Het gemeen aerdewerk by de Ro-
meinen plachmen grof, maer d' allerfij nüe zinnelijk en nae de kunft te boot-

feeren. Haere glaeze koppen en
t

bekers waren , zoo wel als d' onze, met
wijngaertranken gedrilt of gefneeden. Haere kruyken, kannen, lampen,

kandelaers , wierookvaten , en allerley tuig , is van aerdich maekfel geweeft.

Ja zelfs het broot , als uit Plitmu te merken is, dat anders kruiskant was , en

lichtelijk vaneen brak, omdat het met fneedekens aen een hing , was met
verfcheiden foorten van graveerfel verfiert. Wilt gy overdaet uitbeelden

,

zet vry een geheel verken met klein gebeent opgevult , op een Roomfche
tafel. Dit opdiflen is eerft van eenen Servitius bedacht geweeft, en van an-

dere nagevolgt. De Lakoners waren vernuftich in 't maken van onkoftlijken

en gemaklijkenhuisraet, haren beker Kothonis beroemt geweeft, byzon-

derlijk by 't krijgsvolk, om dathy alzoo gemaekt was, dat men door de

verwe het water niet en konde kennen , datfomtijts zeer troebel zijnde, in

de legers gedronken wiert, en indien by geval eenichflijkin de grond was,
het zelve bleefin den buik, endoor dekeelquam niet

v
a's het zuiverde voor

degeene, die dronk. Menalkfó beuke bekers , by Virgiel , waren door Alci-

medons konft , met een taejen wijngaert , daer bleek veyl en beezien van eyk-

loof zich met een luchtigen zwier omkrulden , verfiert $ daer twee beelden

Konon , en den vinder van den graedboog , in 't midden gefneeden ftonden.

Maet 'm die van Dametas was Orfeué, dieboflehen nazichfleepte, in 't mid-

den van zacht beereklaeuw uitgebeeld. Zet de oude Helden gebrade OfTe-

tongen voor. Maer wilt gy de maeltijt , die Hekamede voor Neftor en Patrakles

bereyde verbeelden , zoo ftel een heerlijke tafel met metale voeten , en zet

daer een kopere fchotel met ajuin op , verfchen honich , broot en geheylicht

meel, en laetde maegthet meel met verfcheyde wijnen mengen, in een

heerlijke kroes, met goude nagels beflagen, en met vier handvatfels , twee
onder en twee boven , enaenyder handvatfel twee goude duiven, daer ge-

noeg aen te tillen fchijnt. Maer toen d' overdaedt Roma verheert hadde,

en de dartelheit meefter wiert , toen vond men uit , des Somers den drank

in Ys en Sneeuw te verkoelen : en 't was armoe , zoo men des Winters geen
roozen by de wijn hadt.

Anders hadden de Romeynen ook tafels , die van Dolfynen onderfchraegt

waren, en drinkvaten van 't zelve maekfel. Ook wierden haere zoutvaten

nae de gedaente van eenich Godt gemaekt.

Maer oft u voorviel in de Oofterfe en zelfs Roomfche pracht door hand-
faeme flaeven branthout aen den haertte doen brengen, laet het vry Cede-
ren, en koftelijk hout zijn. Jaefomtijts geheel over verguit -, want zooda-

nigen oyerdaet is 'er al gepleegt geweeft.

tolt-
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-Volidoor enRoffo hebben de keuken- en tafel -gereetfchappen der ouden als

vernieuwt , en de volheyt daer yan aen onze Eeuw naegelaeten.

Wyders zoo waren de voeten der oude ledekanten veeltijts met het beek Lcdcfcantcn.

van Merkurius befneeden , als een bezorger van flaepen en droomen

.

De wiechjesder jonge kinderen plachmen met allerley foorten van ver- Wiegen,

fcheydenverwich hout konllich gefneeden in te leggen.

Den wagen van Koning Darius had aen beyde zijden veel goudeen zilvere Wagens,

beelden der Gooden : het jok was met Edele gefteenten bezet , uit het wel-

ke tweegoude beelden, elk een elle lang, uitftaeken, 'teene zijnde dat

van Ninusyen 't ander van Belus, entuflchen beyde ftond een Arend met ge-

fpreyde vleugelen.

Indienge voor hebt hollende wagens , of karren , die in d' Olympfche

fpeelen om prijs loopen , neem acht op uw voorneemen , want Arifüdes W ie ien .

maekte de wagenwielen, als ofze omdraeiden, en onzen Douw heeft dit

zelve in een fnel om loopend fpinwiel ook te weeg gebracht.

Die van Sparta hadden zekere draegfetels : van gedaente als Gryphoenen, Draegzetels.

Harten, of van Bokken, daermen de jonge dochters op voerde, in de ge- Plutarcbjn

wijde ommegangen, die men door deftadtdeede. Maerzoodanich maekt- ^gefilaus*

men tans onze fleeden, daer de jeugt des winters mede over het Ys> oflangs

de befneeuwde wegen vaert.

Wilt gy Moskovifche heeren , in ftee van Karos , ter fledewaert voeren f Sf"
Gy zult de fleeden met rooden Damaft ofAtlas voederen , witte beerenhui- Qtearhts.

den daer over fpreiden , en noch daer over fchoone Turkfche dekens leggen.

Schilder dan de trekpaerden met vergulde maenen, en behang haer met vof-

feftaerten.

ELFDE HOOFTDEEL.
Van Gedierten.

E Aeloude meefters hebben niet alleen in menfchen , maer ook in

de Dieren de fchoonheyt waergenomen. Doch voor al moetmen
in beeften de natuerlijkheit betrachten , om in haere gedaente en \

aerd niet te miflen : op datmen niet en vaere , gelijk den ongeluk- lijk zijn

kigen Haene Schilder , daer Flutarchus van zegt : dat hy geen levende haenen

ontrent zijn Haene Schildery wilde dulden? om datze hem niet en zouden

befchaemen , derhalven (telde hy een jongen met een kluppel , om die afte

keeren.

X 2 Maer

Dieren moe-
en natuer-
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Maer voorzichtiger was meejler Nikolaes

:

Dezen haddegeschilden een Hond met een Haes ,

En hoewel dat den hond den baeze geleekj

Zoo veranderde hy met eenefireekj

Maer om te blijven meefter en baes

Zoofchreefhy'erby, dits een Hond, enditseenHaes.

Gy moogt u veel liever vermijden in uw werk eenich gedierte te pas te

brengen, 200 gygeen raeden weet om 't zelve natuerlijk uit te beelden,

voornamentlijk de geene , die by yder bekent zijn , als Paerden , O/Ten

,

Honden, Katten, Schapen, Geyten, of dergelijke. In Griffioenen, of
In dé Poeti- Eenhorens , Bazilisken of Draken, hebtgy vryheyt genoeg om uw zin te
fche heeft volgen 5 als ook in de halfflachtige Centauren, Satyrs, Trytons, Meermin-

en vry eu. nen ^ Zeepaerden , Harpyen ofSphynxen. a

Voorwaer nae den menfch vind men geen dier, waer in meerder fchoon-
tPaertvan heyt, alsineenPaert, gevonden wort. Veel grootemeefters hebben zich
PP es

' bevlyticht paerden om prijs te fchilderen, onder anderen Apeües, tegen eeni-

ge Schilders , die tegen hem wedden , wie den anderen hier in zouw over-

treden :_4Tiaerhy, vreezendedat degunftelingen zijner wederftrevers hem
zijnen verdienden prijs mochten ontwijzen , en dieaen een ander toeleggen,

verkoos liever het oordeel der beeften , als der menfchen : want hy liet voor-

eerft de gefchilderde paerden der andere in 't gezicht van leevende paerden

ftellen, die daerganfch geen werk van maekten, maer zoo dra hy het zijne

hervoorbracht , enopdeplaets ftelde, zoobegoften de levende paerden te

brieffchen • 't welk hem de verwinning gaf, en een eeuwigen naem maekte.

Noch zeytmen dat Calanü in 't afbeelden der Paerden niemant zijns gelijk

hadr. Rubens en van D^hebben eenPaert wel te maken niet minder als ee-

nich beelt geacht. De Poëten hebben ook haer vermaek gehad in die fierlijk

uit te beelden. Deze befchrijft een bruinhairich paert, met zwart ge-

kruifde maenen, doch zoo zacht als zijde ; met een klein mager, doch
voladerich hooft , verzien met een kleine witte kol , even als een ftar

:

kort en fcherp van ooren , met geyten oogen , en wij de neusgaeten, zoo veel

als een trotfe long tot uitdamping van nooden heeft. Een wijde fpitfè muil,

E ,,
1
vol dikfchuim, wegens 't geduerich knaeuwen op' t gebit; een korten,

Paensee- verheven, en aen de fchouderen gekromden hals; breedt van borft, en

ftalte. voorts van vooren tot achteren kort in een gedrongen , met een fchoon kruis,

dun en dor van beenen, en hoog van voeten. Maer beft dat wyu eenige

ftaeltjes uit haere gezangen voorlezen. Hoor dan hoe Virgiel van Dftftw paert

zingt

:

Haer klefper brieft , met rijk^Scbarlaken tuig behangen ,

Enjiampt enfchuimt van moed , oft bit metgoudeflangen,

Maer
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Maer breeder laet zich onzen Poëet hooren , in't befchrijven van een

goet paert ;

Het edelft vee is'
t
paert, dat, boeg van moed,

't Gewapent beyr da vj/andu trots ontmoet

:

Dat niet alleen zJjn meejler z,al bekennen ,

Maer zJch ter doodt gehoorz,aemt op zjjn mennen.

Stel ons een paert naer een gewenfte maet , -

De hoornen aen zijn voeten als Agaet

,

Metfchoone kvien en ranke voorfte beenen ,

met aderen en welgeplaetfie reenen.

Een breede borft en fchoer , de billen vet

,

Ben kprten buikjn lenken netgezoet

,

Een breeden halsgeplooyt , en[pits van ooren

,

Eengroote mont en oogen , 't hooft van vooren

Wat mager , en elkjieusgat als een kolk.

Die vuer en vlam uitademt in een wolk^

Gy zjult denjlaertgeftrickt oflang verfieren-,

En laet de maen ter rechter zJjde uvitren.

En Maro zingt aldus

:

Wiltge uwenftal met puikjan hengften rijkfioffeeren ,
VugjÊhu

,

Eenveulen, trotsvanaeit, z,al andere braveerend T\J
Steekt d'oorenin de lucht, is wakker, fneltebeen, LantJe-
Het loopt en draeft met lujl ontrent de moeder heen

,

dichten.

En durft de voorfte zjch in eenen lantftroom daopen* Paen veuleo.

Het rent de brugh op , daer 't noit over heeftgeloopen*

Eet isuitfcbichtig , en het beeft een fcherpen nekj,,

Een kleynenkpp, het lijf, datvryisvangebrek,

Valt kort , defchoft heel plat , de borft weet zJch t'ontvouwen.

Ten breetfte , ent is heelglad , en wonder welgehouwen.

En verder:

Een rechtgefcbapen hengft , die wapens en trompetten Hengft,

Van verr' hoort , trapt enftampt , en weet xjcbfchrap te zoetten ;

Steekt d'oorenfbichtigb op , leeft over al %Jjn lijf.

Hy brieft , blaeft vier envlam ten neutje uit fel enftijf,

Enfchut ter rechter zy zJjn mane dikjn vlugge.

Bet ruggebeen loopt recht en dubbel langs den rugge.

Hy krabt het zant * enfchrapt dengrond op met de hoef,,

Zoo ruftich dat het klinkt. Zoofchrabde, tot eenproef

Van zjjne moedicheyt , Cy llaer in d'oude tijden

,

Toen Kaflor het betemde , en d'eerfte dorft berijden.

X
3.

Ja
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In Lakonye -, ook^tfiergefpan van Vader Mars

,

Waer van de GneJ^Homeer zoo heerltjkzong en ban
;

Ook^tpaert, dat eerttjtstrok^Achillesoorlogswagen.

Zoo liet Saturnus zelf, verkeert , 'uit angft voorlagen ,

Inpaertgeftaltenis , z^nmane om d^oorenheen

Enfcboften waeyen , en , terwijl hy aen quant treen

,

En rennen , briefcbte luidt , dat holen enfpelonken

,

Dengantfchen Pelion , vol boffchen, over klonken.

En wijders

:

Eenhengft, die out is, fp ringt noch arbeid dan niet meer »

En ah hy kampen zal , ter eere van zijn* Heer ,

Dan raefthyal vergeefs , gelijkdejloppelvieren

,

Die krachteloos de lucht vervullen met hun tieren :

Dies let wel op zijne oude en moedigheit , daer nae

Op ander e deughden en zijne afkomft niet tefpae ,

Ookjwe hy d''oor en en het hooft terjlont laet hangen »

Wanneer hy onder leght ; hoehy , van trots bevangen,

Het hooft om hooghfieekt , als hyprijs en eer bevecht.

Maer dewijl my de Dichtkunft tans prikkelt, zoo moet ik hier de achtien

deugden, die de Liefhebbers van zes bekende dieren ontkenen , endieze

begeeren datineengoet paertzijn zullen, in rijmftellen: te meer om dat

het bewerp daer van uit de Schoole van den Ridder Antony van Dijk^ komt.

Let'erdanwelop:
Een moedig deugdig Paert , van onbepaelde waerde

,

Moet om volmaekt te zijn nae driepaer dieven aerde

:

Eerfl toont het, ds eenvrouw, eenfchooneborftenkrop,

't Is rond van billen , en neemt niet onwillig op.

Ten andren heeft het , als een Vos , een uitverkooren

Bekiwpte en kleyne kop : en korten hals en ooren.

Het is een Wolfgelijke in*t draeven aagt enftaeg ,

Ingoetheyt vangezigt , in't eeten wonder graeg.

Het looptgelijkjen Haes , het weet in alle kringen

Te keeren, waer men wil, enwijdtenvertefpringen.

Voorts heeft het met de Paeuw een trots en hoogen moedt

,

Een luidefiem , zijn kleur isfchoon en hel vangloedt.

Van d'Ezel moet hei ookjenfterken rugge ontkenen ,

Gezonde hoornen aen de voeten , dunne beenen.

Zyzijn ookonderfcheyden wegens haer Landaert , derhalven ontfang

dit volgende vaers tot een toegift;

Haer
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Haer Landaert moetnt ookjterdig onderfcheyden ,

'f Zjtl over d'Eems , ofd'ïfters vette weyden

,

Ofaen de Teems , of Taeg , ofaen de Poo

,

Zijn opgequeekt.
7

t Is verder niet van noo

Dat ikbefchrtjfhaerffrongen loofen keeren ;

Men %>al die beft by haer berijders leeren»

Als Vaufon had aengenoomen een tuimelend paert vooriemanttefchilde- Zijne bewe-

ren , zegt Plutarchus ,;zoo hadde hy't rennende offpringende gemaekt , waer gingen.

over zich den aenbefteeder verftoorde, waenendedathem Paufon hadde te ^
et tUime-

leur geftelt; Maer den Schilder hetftuk 'tonderfte boven keerende, be-
en e Paert '

wees dat zijn paert zoo wel een tuimelaer als een viervoeter was ; want hy

hadde met voordacht geen grond onder de voeten gefchildert. Nifiasraede

den groote meefters het uitbeelden van ruitergevechten by de hand te nemen,

daer niet alleen fchietende , flaende, en doodelijk gewonde Ruiters , maer

ook allerley geftaltenhTen van Ioopende , fteygerende , en nedervallende B^ra!jen.

paerden , worden te pas gebracht.

Philoftrates achte 't geen kleine zwaericheyt, vier paerden in zul kervoe- Wagenge-

genfamente gareelen en in tefpannen, dat niet zoo veele , als een van de
paiu

paerdebeenen door een onfehi klijke verwarring qualijk geftelt zy , zoo ook,

dat deeze dappere heeften , in 't midden van haere moedige hitte , na den

toomfchijnen teluiiteren. Heteene ftaetftille, alhoewel tegen zijn dank,

het ander begint te fteygeren ; het derde laet zich vaerdichlijk gebieden.

Het vierde verluft zich in de fchoonheit van Pelops y en fielt zich door het

openen zijner neusgaten tot neyen. Hy verwondert hem ook , dat de konft

zoo veel te weeg brengt , dat men uit haere rond gefronfte neusgaten , uit

haere nedergedi ukte ooren , en famen gedrongen ledematen een gereede be-

seerte befpeurt om't aen't loopen te ftellen , fchoon men weet datze onbe-

weeglijk zijn. Maer eer wy verder gaen , zoo moet ik de konftlievers

waerfchuwen , datze toch wel op de natuerlijkeeygenfchap van yder dier

letten: Want fchoon Nicon t'Athenen, in de gaelderye Pekile, een uit-

nemend fchoon paert gefchildert hadde, daer men een zonderlinge kracht

der konft in befpeurde , zoo wiert hy echter van een iegelijk befpot , om dat

hy de onderfte oogfcheelen hairich gemaekt hadde, 't welk tegen de natue-

re der Paerdenis. En voornaememlijk moetmen de fchoonheyt in haere

maetfchiklijkheyt waerneemen. Andreas Verachte heeft de maete, en pro-
Gelijkma-

portie in paerden nagefpeurt , en ook een maniere aengeweezen om dit te tighex , en

bevorderen. Maer in de ontleedinge der zelve, en de fpieren en muskeien onrlerding

te onderzoeken, heeft zich Michiel Agnolo zeer bevlijticht , doch Leonardo
dll"Pa ?rdca

daVim't heeft'er uit zijn eygen vermaek een ganfeh boek vin gefchreeven,

't welk tot groote fchade verlooren is.

lVÊaes
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Maer gelijk veele der ouden na de fchoonheyt in paerden getracht hebben,

Leelijke 200 zjndaer en teegen veel andere, van onzes tijtslantslieden, meerder op
deleelijkheitj magerheit, en ongezienheit derzelver verflingert geweeft

:

niet dat ik zulx geheelijk verachte , want de {toffe , die men verkiefl: , noot-

Eubefto- faekt onsdikwils tot onaerdicheden , die door haer wel te pas gebracht te
vene. hebben aerdich worden. Gelijk in de paerden van Amfiaraus gepreezen wiert,

datze niet alleen bezweet, maer geheel vuil van 't ftof waren , 'twelk, of

het hen wel iets van defchoonheit benam, nochtans een te grooter fchijn

van waerheit gaf. Laet de vorftlijke paerden rijkelijk behangen zijn , en be-

„ ila Neroos Muilpaerden met zilvere hoeven: die van Toppea waren zelf met

Koeien."
goudt gefchoeit. Wy zullen vanden Os, den metgezel van des Schilders

Heylich, niet veel zeggen; de liefhebbers mogen onderzoeken welke de

grootfte horens hebben. Dit dier is nochtans by offerhanden , en zommige
andere hiftorien noodich. M^rofchilderteen Koe in-zijn Landgedichten aldus

_
, , , uit:

J* .

er e
Een (luure en norjfe Koe is wel van £ alderbefte ,

Diegroot van hooft is , lang van nekjt en die zjeh mefte $

Zoo dat de kojfem van de km bange op defcheen ,

Wiens lenden bijfter lang zJcb uitftrekt , lang van leen ,

En voeten ,
' en die 't oor ruig opfteekt by den boren,

Een diegegremelt is , zal mijne keur nietftooren ,

Ofdie onwiüich 't jukjvil draegen , en , vol vér >

Somwijl met hoornenftoot , gelijkjen norffe[tier ,

En , hoog engroot van leeft , met zonderlinggenoegen

Denftaert langs d' aerdeftrijk* > en nafieept onder 't ploegen.

Het plach ons geen ,
klein vermaek te zijn, in onzebloeijende jonkheit,

de koetjes in 't veld , zoo als zy lagen en erkauden , na 't leeven te teykenen,

en hare manieren van leggen , gaen , ftaen , van ter zijden of in 't verkor-

ten, aen te wijzen: maer mijn lutt ging over, toen ik de volgende klucht

las:

Als zeker Schilderin zijn werk eenen Os, beter dan al de relt van zijn werk
gemaekt hadde , en Micbel Agnüo gevraegt wiert , hoe dit by mocht komen?
Zoo antwoorde hy : dat alle Schilders haer eygen zelfs beeltenis beft konden

maken. Clio heeft ons de heerlijkfte werken der natüer nae te bootfen aenge-

Jn'tConvi- prezen, maer onzen (a) Erasmus doet zijnen Eufebim zeggen, dat die dieren
viumReli* alleen waerdich zijn uitgebeelt te worden, diemen zelden ziet, ofboven an-
giofum. dere uitmunten : want, vervolgt hy, waerom /wilmen Ganzen , Hennen

en Eyndvogelenfchilderen? Zijn landtsluiden niettemin fcheppen noch 't

meefte vermaekin gefchilderde Kalveren , Verkens,en Ezels. Maer laet ons

al voort gaen. Want hoe kleyn men deeze verkiezingen acht, JC/wheeft'er

in
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in den tweeden graet derkonft geftelt, en 't is heerlijker, in den tweeden

graet , d' eerfte in rang te zijn , dan in den derden graet ver achter afverfcho-

ven tezijn. Gelijk c&far zeyde , dathy lieverin eenkleyne ftadtd'eerfte

was , dan dat hy binnen Roome voor andere zouw moeten wijken. Paufias de

Sicioner wift zijn beroemde Koe zoo net van vooren teilellen, datmen ech-

ter haerganfche lengteen dikte bequamelijk kon zien. Maer Joanda Uditie

fchilderde een Koe op lywaet , om daer meede uit jagen te gaen , en daer ach-

ter fchuilende , het wild te verfchalken. Deezen Schilder was een recht lief-

hebber van gedierten : want noch een jongen, en dikwils met zijn vader uit

jagen zijnde* zoo teykendehyaltijts Honden, Geyten, Haezen, enaller-

ley dieren en vogelen , die hem maer voorquamen , en zoo geeftich , dat

elk een zich verwonderde : 't welk ook oorzaek was , dat hy by Giorgioneom
de konltte leeren beftelt wiert. En zeker, het gebeurt dikwils, dat de be-

quaemheden des vernufts door de uitwerkingen der fpeelende natuere bekent o e bequaem-

worden. Gelijk gebleeken is aen Joan Ver&eüi, dievermaek namin allerley heden der

gedierten, Papegajen, Apen, en alle vremt gedrochtin huis te hebben. " atu

^
r wor*

Hy hield ook een Rave, die zijn fpraekenatuerlijknabootfte, endegeene,
kenteykcns

die hen quaemen bezoeken, antwoort gaf. En als eenich Edelman, of ie- openbaer.

mant in huis quam , begoften al zijn dieren, daer toe gewent zijnde, zulk

een gezang enfpel aen te rechten, datmen zou gedacht hebben, in Noacbs

Arke te zijn , hoewel vry zotter, 't welk hem , die deeze dieren wel fchilder-
s

.

de, in te meerder aenzien bracht. Maer J.Franfiskg Ruftici, gaf hem hierin v "n actcm-

niet toe; wanteen groot beminder vanbeeften zijnde, hadteen Egel, of de dieren.

yzere verken zoo tam gemaekt, dat het onder de tafel, als een huishond

liep, zonder iemant te horten ; en hy had ook een Rave, die gelijk een

menfeh fprak. Hy hield een Arend, enveelerley aertvan Slangen, in een

daer toe gemetfelden bak , daer hy wonder vermaekin nam, voornament-

lijkdes Somers, hare vreemde grimatfen en felle woelingen te zien. .Maer

zeker onzen Otbo Marfem (alias Snuffdaer) heeft zijn bequaemheit in de konft

,

en tot wat deel hy neygde, genoeg laten blijken : want als ik in 't jaer 1652,

by hem te Romen was, yerwonderde ikmy over zoo veel gedrochten, als

hy onderhielt en voede : welkers natuere hy ook zoo wonderlijk deurgronde,

als hy hare gedaentens levendich heeft uitgebeelt. Zoodanige liefhebbers van

geeftige beefterye zouden mooglijkvermaek hebben in Hondenen Geyten

(gelijk Sandys verhaelt in Egypten gezien te hebben) met hare vier voeten op

de vlakte van een palm, en op de toppen van daer toe gedraeide pijlaert-

jes,zich gezwind als een tol te zien omdraeijen , na 't believen haers meefters;

ofwel in den dans van zwaerlijvige Kameelen , die, op 't fpel van eenich

fnaertuig, zich naer den trant beweegen ; 't welk ook van grauhairige Ezels

Y in
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in d' Oofterfe landen wort nagevolgt ; of wel in Olyfanten op de koorde te

zien daniTen , gelijkmen ons wijs maekt,dat in ouden tijden vertoont is. Wy
hebben een weynich hier vooren van het oordeel der paerden overApeües Schil-

derye gefproken , en eeven nu iets van de geyten geroert , maer ik zal , om
mijn algemeene als ook byzondere plicht te voldoen , hier een geytenoordeel

over Schildery inflellen. Het gebeurde dan , dat mijn vader Tbeodooï in een

Bacchanalia een geyte na 't leeven fchilderde , welke ik , noch zeer jong zijn-

de, voor hem vafl: hield, met behulpvan touwen en koorden, omhaerin
bequaeme ftand te onderhouden , 't welk ïk met grooten arbeyt ten eynde toe

uithielt: maer de gefchilderde geyte nu bynagedaen zijnde, en mijn vader

hetftuk, dat al reedelijk groot was, wat uit de hand zettende, omhet zel-

ve eens van verre te zien, zoogevielt, dat de geyte by geval de gefchilder-

de ook gewaer wiert , waer over zy , als in gramfchap uitberlïende , uitfpat-

te , breekende de touwen , en my ter aerde werpende , vloogfe met zulk een

gewelttegens de hoornen van haer gefchilderde zufteraen, dat zy den doek

door fcheurde, en de Schildery verdorf; tot verdriet van hem, die zijn

vlijt daerinzooloflijk had betoont. Maer zeker deze Schildery zouw om dit

voorval waerdich geweeft zijn te bewaeren, ja was alleen genoeg geweeft

om denmeefter in onfterflijke gedachtenis te brengen, had hem de roem-

zuchtzoowel, als de ftille deugt, ter herten gegaen. Wantwaerom zoude

men dit geytbedriegen minder achten, dan het patrijsbedriegen van Proto-

genes ? wiens gefchilderde Patrijs de levende, diernen daer by bracht , dede

fchetteren. Maer dit in zijn waerdelaetende, zullen wy noch iets van dee-

zen aert hier by voegen. E. Monftgnori hadde te Veronen, ten huize van Graef
Lodewijkda Seffo, een kindeken gefchildert, dat zijne moeder meteen uit-

fteekende handfeheen te willen troetelen: als 't nu eens gebeurde, dat de

Gravinne ditftukby kaerslicht aen eenige heeren vertoonde, zoo wiert zy

ook van haer zoontjen gevolgt , die een vogelken , dat zy aldaer Terranfi noe-

men, op de hand hadde ; want men gewentzeals valken op de hand te zit-

ten -maer terwijl zy bezich waren met de deugden van dit ftuk hooglijk te prij-

zen, zoo wiert dit vogelken deeze alsuitfteekende hand gewaer, daer het

na toe vliegende poogde op te gaen zitten , maer tegen de Schildery aenftoo-

tende viel ter aerde, proevende nochtans eenen andermaePt zelve weder-

om , 't welk deeze Schildery als ook den meefter zeer beroemt maekte. Maer
geen minder lofheeft deezen zelven Franfiskg Movfignori met zijnen Turkfchen
hondbehaelt, deezen hadde hy gefchildert op eenmuer; fraende op een ge-

fchilderden fteen. Dezen hond was zoo welgedaen , dat een anderen hond,
des natuerlijken Turkfen honts vyand, daerby geleyt zijnde, losbrak, of

zich ontlafte van de geene, die hem Ieyde , en meenende zijn levenden

vyand
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vyand voor te hebben vloog tegen de Schildery, en met het hooft tegen de

mueraen, dat hy den kop aenltukken brak. Wy hebben ook van de hand

,

die ons niet en paft teroemen, diergelijk bedroch> doch niet zoo dood-

lijk, meer dan eens gezien. Maer laet ons onzen tret wat verhaeften.

Indien 11,0 Sehilderjeugd, den toetenden jachthoren behaegt , en gy Melea-

ger, ofden verliefden Adoon wilt afbeelden , gy zult geen kleyne eer inleg-

gen met den ranken windhond enfieren brak afte maelen. Snjiders heeft hier

in wonderen gedaen,ende wilde dieren uitnement natuerlijk afgebeelt. Bajfan

en Benedetty Kafiiljon drijven 't vee met ganfche kudden in hare ftukken. Aen-
gaended' uitbeeldingen van zwemmende Enden, of Hennen met kiekens,

'tkanvoorwaer.behoudens Ejvw»» waerde, niet onvermaeklijk zijn , de din-

gen , diemen tot vermaek houdt , in Schildery te zien j en voornamentlijk

alsze geeftich en op 't levendichft zijn uitgebeelt.

Het zoude, by Stmfon> een groote ondankbaerheit zijn , dat wy den Vanden

Ezel, wiens naemdraegerons zoo trouwlijckverzelfchapt, vergaten, daer Ezel -

hem Kornelis Agrippa , die op ver na zoo veel niet in hem gehouden is , in

zijn Onzeekerheit der wetenfehappen , zoo loflijk gedenkt , dat hy hem by

by nae tot een Sant in den Hemel verheft. En voorwaer , men en kan niet

volmaekt in hiftorien , zoo heylige als onheylige , zijn , ten zy men
hem ook fomtijts konterfeyte. Wy mogen de Sinezen verwijten, datzy

misgeboortigemenfchbeeldeninhare kerken hebben : maer onzen Ezel is

tot in de binnenfte kapellen , en hoogfte altaertafels der Europers ingedron-

gen: hy wort gefchildert als opwachter in de alderheylichfte geboorte, hy
draegtmeer dan Krifioffel 'm d'Êgyptifche vlucht, en voert al triumfeerende

's wereltsHeyland over palmen engefpreyde kleederen, hy fpreekt Bïliam

aen in zijn eygen tael,en is't gewoone rypaert der Patriarchen. In de onheili-

ge hiftorien, op dat ik duizent andere overfla , vind ik geene zoo vermaeklij k,

als de ontmoeting van den ftuerfen Marius en den lachenden Ezel • want als

dien grooten Krijgsheld voor zijn vyanden vluchte , en ganfeh beflikt te

Minturnas, by de gehoonde Tannia ter Herberge geleytwiert, ontmoete

hem een Ezel, die hem wel blijde en meteen vrolijk gelaet, eerft ftilftaen-

de, aenkeek, en ftrax daer na zeer luide runnikkende en open nederfprin-

gende, na't water liep om te drinken, op zijn manier te kennen gevende,

dat dezen Romein eer te water dan te lande behoorde te vluchten , welke

HiftorieMdria*ook liet uitfchilderen,en in de Minturnifche kerk hangen.Die
in dit fchoone voorwerp zich noch niet vernoegen kan, mach het ganfche

leven van Apulejus, zoo lang hy Ezel was, uitbeelden. Maer veel van onze
Schilders zijn ook wel zoo Ezelliefdich, datzy een vervallemuertjemeteen

Italiaenfch Ezeltje vooreen waerdich onderwerp keuren. Zoodatikwey-

Y 2 nich
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nich Liefhebbers hier te lande weet , die tans geen Ezels in haer kabinet heb-

ben. Zijn gedaente is den verüandigen zoo wel bekent -, dat zy hem voor

geen aller haezen Moeder met den Siezinger zullen aenzien. Zijn eere wort

by zommigen hoog verheven. Zijn figuurlijke uitbeelding , is lijdzaemheit.

Zijn ooren beteykenen onverftand en verkeerd oordeelden paffen inden

Tulband van Mydas. Van Uliffes borftelige gezellen zal ik niet reppen , ik Ia-

te hen daer mede begaen , die van Circa roede geraekt zijn.

v , Noch zijnder omltandicheden , die door plichtplegingen de volken doen

plichtlijkhe- kennen:want indien't u lulte de Macedonifche heiren onder F'Uippus ,ofandere

den der Ma- Koningen te doen monfteren,zo zult gy haer tuffchen het hooft van een Teef,
cedomers. midden deurgefneden , doen deurgaen : Waer van d'eene helft met hec

4B
tV

j!

US
' voorfte deel en het ingewant , ter rechter zijde van de wech , en het achter-

fte met d'ander helft , ter flinker zijde geftelt is. De krijgslieden zullen in

de voortocht de wapenen en vaendels van al de voorgaende Koningen voe-

ren, gevolgt van de tegenwoordige Vorft in't midden van zijn lijfwacht.

Maer mijn werk zouw te groot worden in zoo wijt buiten 't fpoor te weyden,

en dit wordt begrepen in't onderzoeken der outheyt.

Nu refteert'er noch een Muze , om zoodanich een Hiftoric , als men
verkieft , met een bevallijke overeenftemming te vereeren , of een gezel -

linne van Venus, om de beelden in goede ordre grafelijk by een te voegen;

maer dit zal ons niemant beter, als de geeftige TbalM> te weeg brengen.

THA-
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De Kluchtfpeelfter.

Het 'vijfde Boek,

Inhoudt.

\_ Haleie als Hofmeeftres der Eedle konji 5gewoon

In kamerfpelen klucht met vreugde te verkeeren ,

Leert hier degragejeugt de zwier vant Ordineeren :

*De min- en-maetfchap , engevoeghlijkheit van toon

:

*Defprong en troeping en voort al'tfchikkunftigfchoon,

Zy raedt in'Trint , als 't paft , tot oefning uit tegeven

1De vrucht van lange vlijt . Vermitsmy
ook in dit Ieeven

Niet altijts eevenftaeg kan zingen eenen toon -,

Zoogeeftze ook onderwijl', om droefheit te verbannen >

*D egeeften vryheit om eens eerlijk uit te [pannen.

Op de Print.

Hier raekt de Konftgodes bezwangert eens aen
s
t baeren $

'De nooten zijngeflelt , zy zingt een vreugdezang:

Haer Speelkintpaft de Mask : zy kan ons het belang

^Derfchikkunft , Griekfch en Roomfch y ontbinden en verklaeren*

Eenfchilderbendeling aenfchout hier met bedaeren

*De vremde vonden van haergeeftige bewint ,

Ew ziet zich aen denfchik vant toonfpelftom en bünt 3

*Daer zoo veel aerdieheen op't wonderlijkft vergaeren.

Een veilkrans dekt haer Kruin , als Liber toegedaen :

Zy treet in broosjes 3 en verandert als de Maen.

N<
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INLEIDING.
Meen ordinantiegeeftich enaengenaem te fchikken, moet ons

nu de rneeftrefle van komedyen en kluchtfpeelen, Thalia, de

hulpendehandbién. En zydie met boertige fokken ten toneele

treet, en haer voorhooft en gehoornde grijns met klimop over-

fchadnwt, zal onze zinnen in 't fchikken der dingen wakker houden. Want
in 't ordineeren moetmen zich vooral van zwaermoedicheit wachten. Begun-
ftich onsdan, ó Godin .' die altijts groen en bloejendezijt , met den geeft

vmVirgiel, uw gezwooren Poëet : en leer ons een vrolijk vergaderen, en't

by een fchikken opeen bevallijkewijs. ó Meeftreffe van de nacht, die de

blinkende Mane, tinTchen haer fpeelnoots de Starren, zoo ordentlijk ten

reije voert ! wijs ons aen, watmenvoornamentlijk, en watmenmaer hal-

velings vertoonen moet. Ik zal, eer ik van dit boek fcheyde , u ter eere

ïioch den boog ontfpannen , en van uitfpanningen en vermaeklijkheden ver-

tellen , die met uwen aert over een komen. Men eygende u van outs de bevat

-

faemhey t oft het begrijpen toe ; en zeker dit is in de konft van 't wel ordinee-

ren ten hoogften van noode. Want zonder 't begrip der zaken zoumen te

vergeefs de Schikkunft beginnen.

Tbdia ji-

gnifica capd-

eitd, ejfendo

hifogno a

colui che vol

imparare ,

effercapacet

tSC inteligen-

tedimdlo
d

che legge. ¥•

Cartaro. in

Imagini de

i Dei, &c.

Vroeg te

leeren ordi-

neeren, en

uit den geeft

te teykenen,

EERSTE HOOFTDEEL.
Van V ordineeren ïn 'tgemeen.

K zoude dejeugt al vroeg aen 't ordineeren ftellen, op dat zy,

haer gebrek in de kennis der dingen gewaer wordende , te meer

yveren mochten , om allerley zaken en gedaentens der dingen in

haer begrijp op te gaeren , en door 't vlijtich opmerken , en 't veel

ftofFen te bekomen.

Door veel te doengeraekt degeeft aen 'tfpeelen ,

En zwanger , om van zelfiet uit te beelen.

Hoejlecbthetis, vaer voort, enpijnufterk^,

Met zin engeeft, zet al uw kracht te werk.

Uerfcbets defcbets van 'tgeengy hebt begreepen ;

't Verftant wort door een misjlacb beft gejleepen.

Het
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Hetgeengj dm uit eigen houtjefnijt ,

Ontdekt > boe vergyknaep ofmeeprat. Wacrom.

Een noodighftukom uwen geeft te noopen ,

Om meerderftof door arbeit op te koopen :

Om d* aendacht en geheucbenis , in 't zjen

Van konftftukofnatuerwerk^ tegebiên ,

Al £ aerdicbeên alsfcbatten te vergaeren.

Zoogaert een bie den honich uit veel blaeren.

Maer gelijk 'er byde Poëten verfcheyde bequaemheden zijn, en deze,

door den Geeft van onze Tbalia ontfteeken , niet danaerdicheden hervoor

brengt : daer een andere , van Melpomene bezeten > een hooffer tael , in kra- De ^-^ en

kende broozen , ten toneele uitbromt : en een darde door de gunft van Clio Namer der

metgrootfer heldevaerzen her voor komtj zoo fchoeitdeSchildergeeft, op geeften ver-

dergelijke leeften. Ichllr -

Het is ons geraecfaemft (zegt Tuüim) de leydingen onzer eygene natuere te

volgen , en onze betrachtingen daer nae te richten : want te vergeefs zoude-

men de zelve tegenftreeven in het bejaegen van 't geene wy onmachtich zijn

:

gelijk 'er gezegt wort, dat het onmogelijk is de bevallijkheyt in de kond,
ten fpijt van Minerve , te treffen. Zeker de Schilders ftaen hier wederom met
de Poè'ten,gelijk die van Horatius deeze vermaening hebben

:

Indiengjfchryven wilt , z*oo dient eenflofgedocht ,

Die met uw macht gelijkt , om niet te blijvenfteeken.

Denkjvatgy draegen kunt , watgy wel overmogt ,

Zoo z,al u klaereftijl noch ordening ontbreeken.

Alle verkiezingen zijneeven nae, maer, gelijk men zegt, nietaleeven

nut. Hierom moet yder een zich zelven onderzoeken, om 't geene hem ey-

genis voornamentlijkin'twerkte ftellen: want 't geene andere gelukt , zal

ons juyft niet toevallen , maer 't geene ons eygen is , zal ons licht afvloei jen.

De kamerfpeelers verkiezen niet altijts de befte , maer de becjuaemfte fabu-

len, die haere perfonaedjen gelijk zijn. Dieftout van ftem waren, pleegen
EpigomsenMedeateC^eelen. Die beweeglijk van gebaer waren , hadden be-

haegen in Menalippeen Clitemnefrrate vertoonen. 'Rupüitu, verbeelde Antiope,

maer JLfopm nam noit de rol van Ajax. Zoo hebben de voornaemfte Schilders

ook altijt iets, dat hun beft meevalt. Dezen zal 't luften,wat ftofhy ook vocr-
heeft,de zelve deur aerdige deelen wonder behaeglijk te doen fchijnen , als of
hy meer verraaeks had in 't vertoonen van een foorte der medewerkende
dingen, als in 't gros van de zaek 5 'tzy in geeftige bewegingen , tre-

nien , toetakelingsen of teujeringen. Een andere zal dezel ve deelen door een
gedwongener ordre, door fchikfehaduwe en beeldefprong wonderlijk ver-

croot-
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grootfen. Maer de derde acht alleen een bloote en onbedwonge vertoonin<*

en bralt cjuanfuys op 't ware groots , volgt de Roomfche zwier van R afa'él en

Angehi en houd ftaende , dat der dingen defticheit door 't uitbeelden der ge-

ringe lijdingen gekreukt wort ; datdeSchilderkonft intopis, daerze alleen

op heidachtige deugden acht geeft: dat het bedwang der lichten en fchadu-

wen een brolïe kruk is : en onrecht datmen, om het eene te verfchoonen, het

andere verduiftere. Wat ons aengaet, wygeeven deze, en, zoo 'er noch
meer verfchillende geeften zijn, yderde vryheythaer behaegen te volgen;

Maerwy en verwerpen geen tulp om dat het geen roos, noch geen roos om dat het
heten elk geen Iely is. Wy zullen de konftdeelen verhandelen , een yder verkieze daer
zijn k«ur uj t

>
t geen kem »

t waerdichft dunkt. Al wat de konft ftuk voor ftuk vertoont

,

is een nabootiing van natuerlijke dingen , maer het by een fchikken en ordi-

neeren komt uit den geeft des konftenaers hervoor , die de deel en , die voor-

gegeven zijn, eer ft in zij neinbeelding verwardelijk bevat, tot dat hy ze tot

een geheel vormt, en zootezamenichikt, datze als een beelt maken: en

dikwils een menichte beelden eender Hiftorie zoodanich fchikc , dat 'er geen

deminftete veel noch teweynichin fchijntte zijn; En dit noemtmen met
recht een waerneming der Simmetrie , Analogie , en Harmonie. Ten is niet

genoeg, dat een Schilder zijn beelden op ryen nevens malkander ftelt, ge-

lijk men hierin Hollant op de Schutters doelen al te veel zien kan. Derechte
meefters brengen te weeg, dat haer geheele werkeenwezichis, gelijk Clio

uit Horatim leert

:

Brengyder werkftuk > z-00 '< behoort ,

Slechts enkel en eenweeüch voort.

Rembrant heeft dit in zijn ftuk op den Doele tot Amfterdam zeer wel , maer
na veeier gevoelen al te veel , waergenomen , maekende meer werks van het

groote beelt zijner verkiezing, als van de byzondere afbeeltfels, die hem
waren aenbefteet. Echter zal dat zelve werk , hoe berifpelijk , na mijn ge-

voelen al zijn meedeftrevers verdueren, zijnde zoo fchilderachtich van ge-

dachten, zoo zwierich vanfprong , en zoo krachtich,dat,naezommiger ge-

voelen, al d' andere ftukken daer als kaerteblaren nevens ftaen. Schoon ik

welgewilthadde, dat hy'er meer lichts in ontfteeken had.

Watdekunft Deze kunft van ordineeren zullen wy met Duitfche woorden noemen , een

van wel or- wifte treffïng der medevoeglijkheyt , overeendracht, enmaetfchiklijkheytj
dineeren is. zonder welke alles verwart en vol ftrijt is. Hoe noodich het nu is , dat de geeft

tot dezen Regel der vindingen in 't werk te ftellen bequaem zy, is licht te
En hoe noo- begrijpen. Want fchóon gy alle de byzonderheden , die tot een Hiftorie be-

Vocrbeelt.
nooren * kent, en machtichzijt, zoo kunnen deeze geen goede ordinantie

uitmaken. Eeven gelijk alle de byzondere gedeeltens yan een gegoote fi-

guur,
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guur , in een gietwinkel overhoop leggende , niet machtich zijn een beelt op

te maken,ten zy yder litin zijneygen gewricht geplaetft worde. Want het

zal een af keerlijk monfterdier uitmaken>indien men de deelen mis neemt , en

een oorinplaets van de neus voegt, ofdatmeneen been, infteedevan een

arm aenzet. Ik heb nochtans van een Hoogduits Beeltkonftenaer gezien

,

dathy, in't vernieuwen van een ouden houten Engel, den rechter arm aen VanwanrtaF.'

den flinker fchouder, en den flinker onder den rechter vleugel had vaft ge-

hecht, Maer dit mach 't verzuim van zijn leerjongen geweeft zijn. Op her

wanfchiklijk ordineeren paft ook dit vers van Horatius Flakkus

:

jn je £>;c/;,.

Zoo eenicb Schilder ons een menfchen hooft verbeelde
k»nft.

Met tenen paertshals , en met veedrengefchakeert,

Enartn, en been , enbuik^, in't wilt door een verdeelde:

Ofhad een vrouwen beelt op 'tfchoonftegebootfeert ,

Wiens onderlijfwel een mismaekten vis z,ouw lijken ,

Wie 7L.0UW niet lachen zulkjen wanflal te bekjjken ?

De dingen,die buiten goede ordre zijn , kunnen niet beftaen , maer vallen

overhoop.

Geregeltheên en ordentlijke meeden,

Zijnfteunfelen vanflaeten , huiden , fteeden ,

JE» rijken. Want daer wet noch regel is

Staet alles los, en draeit op 't ongewis»

Al 'tfchepfel is vol order. Zelfde dieren

Als nutte byen , en arbeytfame mieren.

Wilt doch uw werk* o Schilderjeugtt gefchikt

Beleggen. Kombevlytichuy enmikt,

Om deelen prijs, tloo dierbaer, tegewinnen:

Maer order eer
ft

door regels uwe zinnen.

Gelijkjen beeldgftVèele leen bejiaet , Jf Een gefchie-

Zoo beeld utft, dat eengefchiede daed ,
deals wor

c

Dievyverkieiii omuwekunfitètoonen-, Jf by een beeld

^ »T 1 , ƒ rJË vergeleken,
Ookjeeden heeft

-

3
want van een troep perfofflzrfy

a

Is deez,e't hooft, die'tlichaem, dieJe hand

,

Verbeeldend t'faemhet ünnebeeldwerftant.

TWEE-
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Verkiezing

?iy.

Die wel

t'overleggen

En zich in te

bedien,

TWEEDE HOOFTDEEL
Hoemen 't ordineeren moet aenvangen.

Oognunaed'eere, die Amphion beroemt maekte, want Apelles

ftelde dezen boven zich zelven in 't ordineeren. Wel aen, laet

ons nu het vorftelijk Toneel openen , en gedenkwaerdige daeden

vertoonen: uit ons zelven vaeren, of, om beter te zeggen, in

ons zelven de gordijn opfchuiven , en in ons gemoed de gefchiede daet eerfi:

affchilderen , en daer toe al onze krachten te werk ftellen. Want, gelijk

Seneka leert , ten zoude niet voeglijk zijn , datmen menfchen bloet dede ver-

gieten , als 't een Schilder te pas quam eenich gevecht uit te beelden. Maer't

zal ons vry ftaen , met den vermaerden Schilder Tkeon> een trompette lae-

tenblaezen, om den geeft wakker temaeken. Want dezen T/^oHvernoegde

zich niet , zijnen ftrijtvaerdigen Sol daet vol moed en dapperheyt afgebeelt te

hebben, maer hyiiet ookonverhoets een trompet (teeken, als hyde gor-

dijn van dit ftuk voor de liefhebbers liet opfchuiven , om de gemoederen tot

het zien deezesoorlogsmans tebequaemen, Wanneer de zaek, diegy voor-

hebt, in uw verftant wel begrepen is , zoo neem , naeuwkeur, eenoogen-

bliklijke daedt, want de verkiezing eens Schilders is vryer, als die van een

Hiftory fchrijver , zijnde deze verbonden de dingen van den grond op te ver-

handelen, daer een konftenaerplotfelijk of in het begin, in het midden , of

wel in het eynde der Hiftorie valt , nae zijn Iuft: en goetdunken, Hy verbeelt

ofhet voorgaene, het tegenwoordige,ofhet toekomende, en is niet verder

verbonden , als met 't geene in een opflach der oogen tevens gezien kan wor-

den,uit het eeuwich vervolg der zaeken te vertoonen.En dat op't allergevoeg-

lijkfte , fchiklijkfte , vermaeklijkfte, levendichfte , bevallijkfte, en op't onbe-

krompenfte aen den dachte brengen. Dezevindinge nu vaft ftaende, zoo

moetmendie, alsgezegtis, onophoudelijk overleggen.

Eergy begint iet waerdichs af te beelen ,

Zoo laet de daed door uwe binnenfpeelen

Met indrukj jae totge in dengeeft kunt z,ien

De dingen z.elfs als in der daedt gefchien.

Zijn gedachten zoodanich gewennende, datzemet der tijdt de zaeken,

als ofze tegenwoordich waren , in denkbeelden gefchildert zien. Maer op

datmen dit op'tallerbeft aenvange , zoo waer'twel van nooden, datmen

zich Klioos vermaeningen erinnerde , om de zaeken , door te grooten fchroom,

niet
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niette armhartig voort te brengen. En wederom datmen de verwaende In bequame

grootsheyt in tegendeel vermijde. Nicopbanes wiert gepreezen , om dat'er §rootslicy t'

in zijne werken deurgaens een zonderlinge defticheyt en Tragifche parman-

ticheyt gefpeurt wiert. Welke deugt een beklijvende achtbaerheyt toegé-

fchreeven wort. Dat is waerlijk groots, zegt Junius uit Longinm, 't welk ons
t'elkens wederom als verfch voord'oogen verfchijnt -

s 't welk ons zwaer,

of liever onmogelijk is uit den zin te ftellenj welkers gedachtenifïe gedue-

rich, en als onuitwiflelijk , in onze herten fchijnt ingedrukt ; 't geen alle

menfchen te gelijk behaegt. Want hetovereenftemmende oordeelvan zoo

veele verfcheyden gezintheden moet d' aenzienlijkheyt van de waere groots-

heyt nootzakelijk bekrachtigen. Elders wil hy , dat d' inventie niet ver-

waent , maer behoorlijk groots bevonden worde ; niet afbreukirhïteyl,

maer zachtelijk verheven } niet rokkeloos en onbezint , maer volko-

mentlijk krachtich ; niet pijnelijk droevich , maer rijpmoedich flraf; L&< ?>

niet traechelijk lankzaem , maer ftemmich bedaert ; niet aelwaerdich

dartel , maer heugelijk vreugdich , en zoo voort ; waer meede hy te

kennen geeft , datmen den middelwech voor den beften en zekerften

moet houden. Doch dat niemant te lang in deeze overleggingen blij ve

fteeken, ïmer ftoutelijk voortvaeie. Zeuxis, door de deure, die hem ^>o//o-

dorus geopent hadde, ingetreeden zijnde, is ftoutelijk voortgeftapt; dit

heeft hetpenfeel, dat nu alles beftaen dorft, meerder eer en aenzienlijk-

heyt aengebracht. Gy ook, die de zaek nu wel begreepenhebt, tree ftou-

telijk toe. Des Cartes fchreefzich zelven deezen zetregel voor : dat hy 't gee-

nehy nae zijn vermogen eens voorgoetgekeurt hadde, ftoutelijk moft uit-

voeren, als oft het belle waere, ter tijd toe, dat hy door kragtiger reedenen

geheel overtuigt wiert • en hy meent dat deeze flantvaftigheyt veel nutter is , In %ijn bt-

dan datmen door veel twijfelens blijft waggelen. Franciskg Ruftici zeyde , dat- ^- 3 &*&

men zich eerftwel moft bedenken, waer uit dan gemakkelijk een ruw be-

werp konde gemaekt worden : datmen dat bewerp nae lang herfchetfen eyn-

dclijkin Teykeningen tot meerder volkomentheyt moft zoeken te brengen.

Want door 't befchouwen vanaldebyzonderheden terzaeken vereyfchende,

zoo zal den nimmer ftillen geeft yder ding in zijn eygenplaetfezeer bequaem

en ordentelijk fchikken, en de gedeeltens , daertoenoodich, zoobehen-

dich en onuitvindelijk famenknoopen , datze nu niet meer gedeeltens , maer

gezamentlijk eengeheel en volkomen lichaem zullen fchijnentezijn. Vor-
der wil Ru(lici, boven gemelt, datmen deze Teykeningen danweeken en Schctffcn,

maenden ongezien laete leggen, om met verfche gedachten dan de befte te
tnc"evc"g

kiezen, en in 't werk te Hellen • hier inne deleere van Horatius eenichfins °°

volgende,diezegt: Houw uwe fchriften negen jaeren by ut' huis, wat niet

uitgegeven iskanmen telkens weder uitfchrabben. Maer ikvinde hier inne

Z 2 ook
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ook deeze zwaericheyt,dat de geeft door het uit de weeg leggen der aengevan-

ge ordinantien gemeenelijk verflapt , en in zijn hitte verkoelt
j

jae dat de reets

opgegaderde aerdicheden wech vluchten en verdwijnen, zoomenze niet tij-

deiijk wacrneemt , en in 't werk fielt ; ook is al te groote fchreumherticheyt

een hinderpael in de konft. Daerom raedik, dat men liever al zijn krachten

te werk ftelle, om het eens met yver aengevangen onderwerp, zoo veel

Om cfccr nac mogelijk is , tot volmaektheyt te brengen , en 't zal u over negen jaeren daer
teverbete-

nae eeven vrv ftaen ^ dit eerfte dooreen ander te verbeteren. Aen een be-

cjuaeme vinding in 't ordineeren hangt het geluk ofongeluk van het ganfche

werk : want wat zoudt u luften veel arbeyts in de byzondere deelen te beftee-

den , wanneer u 't geheele bellek mishaegt ? In tegendeel , wanneer u 't ge-

heel vernoegt, zoo zal u geen deel voorkómen , hoe zwaerhetook zy, of

de luft zaPer u door redden. De Schilders, Beekfnyders , jae de Poëten

zelve , zegt Tuüiui , wenfchen , dat de liefhebbers haere werken op 't alder-

naeukeurichft deurfnuffelen : ten eynde dat zy , al 't geene met reeden berifpt

wort, verbeteren mochten. Dit zal u dan niet t' onpas komen, alsgy verze-

Hoenoo- kert zijt, dat uw algemeene Helling en ordinantiegoedt is. Dan zal 't u niet

dich d'ordi- hinderen, of gy ual, als Apelles, in een fchoenriem vergreepen hadt; of

als Phtdias ergens een neus wat te dik ofte lang had gemaekt. Dan zult gy niet

befchaemt zijn , datmen u eenige gebreeken aenwijft , maer alles zal u tot nut

en voordeel gedyen. Gymoogt ook, om in 't oordeel over uw wel beleyde

ordinantie verzekert te zijn , een getrouw vrient in de konft dezelve toonen ,

en zijn berispingen gaedeflaen : want zoo diende zich Apelles van het gevoe-

len van Lyfippus , en deeze wederom van het oordeel van Apelles : en Praxiteles

hielt dit voor zijn befte werken, die hy met raedt en daedt vanNicias gedaen

hadde. Verzin derhalven voor 't begin, often zal u niet beter gaen als Pun-

tormoy die fomtijts van 's morgens totfavonts voor zijn werk zat, om zich

te bedenken , en fcheyde doch zonder iets te verrichten ofte verbeteren : om
dat hy mooglijk zach dat het te laet was , het geene dat qualijk begonnen was
te recht te brengen.

Zietgy tefpaede uw misverftand , zoo moogtgy't hooft wel klouwen:

Wanneer defieen is uyt de band , z.00 baetgeen naeberouwen

:

Dog , is men op een quaede weg , firax keeren kan veel winnen \

Maer beft is 't , metgoet overleg zijn z*cteken te beginnen,.

nantiegoet

moet zijn

DER-
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1

DERDE HOOFTDEEL.
Van de mïnzaeme harmonie, ofgevoeglijkheyt en maetfchtk-

lijkheït m hoegrootheit.

Y hadden,toen ik noch Difcipel was, dit vraegfhik : Welk daer was

de grondles en regel van wel te ordineeren: Fd&mi^ antwoorde,De
edelfte natuerlijkheden te verkiezen, enby eentefchikken. Maer Dingen die

i^^^^m hier op wiert gevraegt , welke die edelfte natuerlijkheden waren? elkander
>
be"

Waer op hy vervolgende antwoorde , Dat de dingen zich edel inde natuer retTtTfchJ-

vertoonden , wanneerze nevens andere dingen , die als een maegfchappy ken.

met hen hadden, vervoegt wierden. Zeker dit moetmen toeftaen, datter

veel dingen, wel voor zich zelve goet zijnde, nietby eenvoegen, en dat

daer en tegen veele dingen, fchoonflechtenfimpel, by iets anders gevoegt

eengroot fieraet inbrengen. Maer hoe kandergrooter maetfehappy bedacht

worden, mocht iemant zeggen , als datmenveel dingen van eendcrley ge-

daente by malkandere voege ? Ik antwoorde , dat de Hennen geen tier heb- Niet te vee!

ben, zonder een Haen, endatteveelvaneenderley, walgingebaert. Zeker vaneend-r-

Schilder, mijn lantsgenoot , had laetft zijn vlijt dapper betoont: want hy
ieygcda£BCi:

had eengroote en wel opgehoopte fchootel met fchoone Perfikken uitter-

maeten fappichen netuitgefchildert, en zich in fluk voor ftuk dapper ge-

cjueeten. Ik verwonderde my, die ziende, over zijn vlijt en gedult: maer
ik kreeg een walging van d' onnoozele verkiezing , en den overvloet van zoo
veel eenderley koft • en achte, dat hy zijn rijdt onnuttelijk befteet hadt:

want met dien zeiven arbeythadhy bynae alle foorten van vruchten in deeze

fchootel kunnen opfehaffen, en het oog met keur van lekkernyen verlufti-

gen: gelijk d' oude Schilders wel geweeten hebben, als zy haere tafereel-

kens, die zy Xenia noemden, toeftelden
;

gelijk gy van Tbalejein Caltiope

hoorenzult. Die eengaftmael aengenaem maeken wil, moetnae verande-

ring vanfpijzen omzien: want wie zal zeggen wel getrakteert te zijn, die

xnen niet anders dan enkel patrijzen, of anders fazanten, heeft voorgezet?

Hopman de Rijkj in de burgerlijke oorloogen van de voorleede eeuw, wiert,

aende Spaenfche zijde gevangen zijnde, op'tblokhuisvan Gentin een dui-

fter holgefteeken , doch zoo wiert hem eens vooral t' zijner keure geftelt,

met watfpijze en drank hygedient wilde weezen: hy daer op verkoos kalfs-

vleefch en deelewijn , en kon federt geen andere verwerven. Maer deeze qoe-

de fpijze en drank wiert hy in zeeven maenden zoo zat , datze hem al zijn lee-

Z ^ ven
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ven lang ter keel uit walgde. Verandering vanfpijs maekt nieuwen eetluft,

zoo vermaekt zich het ooge in veel verfchillendezaeken. Zie maer toe, dat

die verfchillentheyt geen ftrydicheyt invoert , maerdat'er de oiinzaeme Har-

morite blijve. Ten paft geen tengre meysjes Serpenten te troetelen, of
hongerige Leeuwen naeeen Hardersliet te Imiteren. Otfemftem en lier had

alleen vermoogen haere wreetheyt te temmen , en die gemeenzaemheyt met
ondieren is, federt vader Adams goude dagen, verdweenen. De kuyfche

Diaen en lijdt geen Satyrs in de maegdenrey ,- noch Vcnm vermaekt zich recht

met grijze hayren. Silenui rolt onder zorgelooze Bacchanten , en drukt het fap

uyt de zwangere tros , dat langs zijn vette borft afdruipt. En vader Lyber

kan vader Sïleen niet miflen. Pomone en Vlora vereeren elkander, en Pluto den

Helgodt acht geen broeder voor Mars. Zoo dat de dingen niet alleen in groot

tegen klein, maerookingevoeglijkheyt, vrientfchap, en afkeer tegen el-

kander vergeleken worden : en even zoo groot een misflach , als hy beging

,

die het paert grooter , dan de ftal vertoonde , begaet hy , die de Leeuwen en

Zwijnen aeneen zelventroch wil Hellen, Omphale zet Herkules wel aen de

fpinrok, maer niets paft hem beter, danknodzeenLeeuwenhuit.

Vofwlijkhci • *k wil hier niet waerfchuwen van datmen, gelijk 't wel gebeurt, geen

dwergenfehouders aen Reuzenhoofden paffe , en kinderarmen aen volwarfen

tronien voege. Dit behoort tot de gelijkmaticheyt eens menfchelijken li-

chaems, by Polymnia verhandelt, en is zoobelachlijkjals'tgeenevanP/^^iw

hier vooren ontleent is. Noch ook luft het my, hen over te haelen , die aen

een fchoone vrouwetrony een mismaekte borft en buik fchilderen : want dit

behoort tot de fchoonheyten waerdige verkiezinge. Maer hierftaet alleen

aen te merken, wat dingen wel ofqualijk by een voegen. Wy zeggen dan

met Horatim:
DesScliil- De Schildersvryheit moet bepaelt zijn na den aert i

ders vryheyt Menpooge 't harde van het zachte t' onderfcheyden :

moet niec ^ siangen fcmen metgeen vogelengepaert.

wor(jen> Men moetgeen Tijgers by de Lammeren doen weyden.

Men moet ook de Heylige zaeken met geen afgoderye vermengen , gelijk

Sedrenus verhaelt , dat zeekêr Schilder ten tijden des Keyzers Leo tot Konftan-

tinopelen voor hadt , te weeten, Chrifttis te gaen fchilderen met den blixem in

de hand, enindegedaentevan Jupitér: het welk hem zoo qualijkbequam,

dat zijn hand op een bot verdroogde,en zoodanich bleef, tot dat hy zijn fchük

bekennende , van den Biflfchop Gennadius geholpen wiert. Maer men moet

al't geene men voor heeft j in zijn eygen Element piaetfen, en zich van alle

ftrijdigheden wachten. Wat niet eygen tot de zaek is, isongerijmt, en,

gelijk Flakkys aeiwijft , berifpelijk;

Als
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. Als ofeen Schilder wouw ten zee met twijnen beelden >

Of toonde een landfcbap daer de Dollefijns infpeelden*

De vernuftichfte der Dichters , zegt Seneka , hadt de Zundvloet , nae de

grootshey t van de zaek , aerdichlijk uitgebeelt , toen hy aldus zong

:

De zee verzwolg de landen ,

En kende geeneftranden.

Hyfprakvangroote dingen, en verbeelde die groote verwarring in deze

vaerzenuit:

De vloeden , uit hun bedtgeborfien , overjlroomen

't Ganfch Aerdtrijk. Bergen, boomen,

En booge toorens zijngedoken in een zee.

Dit zouw heerlijk zijn , zegt hy , indien hy'er niet by voegde:

De Wellefzwemt by 't Schaep , de Leeuw drijft op degolven.

Kanmen zwemmen in zulk een overvloeying en ftorting van water? Of
is niet alle vee met de zelfdedrift, daer mede het wechgerukt wiert, ver-

dronken? Of: Seneka Ovidius hier met recht berifpt laet ik ervarener oordee-

len: maerditzaldeSchilderjeugthoedfamer maeken , en tot waerfchuwin-

ge dienen , om geen heerlijke ordinantien door beuzelmart te onteeren.

't Gedenkt my dat ik , in zeker aerdich geordineert ftukje van Rembrant ,

verbeeldende een Johannes Predicatie , een wonderlijke aendacht in de toe-

hoorderen van allerleye ftaeten gezien hebbe : dit was ten hoogften prijflijk

,

maer men zach'er ook een hondt , die op een onf tichtlijke wijze een teef be-

fprong. Zeg vry, dat dit gebeurlijk en natuerlijk is, ik zegge dat het een

verfoeilijke onvoeglijkheyt tot deze Hiftorieis • en datmenuitditbyvoeg-

zel veel eer zou zeggen, dat dit ftukje een Predicatie van den Hondfchen

Diogenes, als vanden Heyligen Johannes vertoonde. Zoodanige uitbeeldin-

gen maeken het onnoozel verftant des meefters bekent ; en zijn te befpotlij-

ker, alsze in geringer opmerkingen dwaelen. Zeker Schilder tot Amfter-

dam had laetft een luftigen wijnroomer op een tafel wonderlijk bekoorlijk a£#

gemaelt; Wat meer j

3 hy had'er ook een heerlijk fluweelen kleet onder ge-

fchildert : dit mocht noch paffeeren; maer op dit zindelijk Tafelkleet had

hy eenige flymerige Schelvis gefchildert. Waer uit men befluy ten moft , dat

dezen Schilder een flordich huishouder moft zijn : want wie had oyt zoo vui-

lenflet in zijn keuken, die demorfTige vis op fulp of fluweel zouw neerleg-

gen f Ènditwasby de domme liefhebbers noch wonder goetgekeurt. Het
is otik onvoeglijk, datmen de heymelijke zonden in Schilderyen ten toon

ftelt, ofonvlaetige en felle daeden , die ergens ter (luik verhandelt zijn , tot

onftichting openbaer mackt , gelijk Horatius leert

:

Veel zaeken zultge voor bet oog verbergen ,

'; Eenpaftgezien , ent ander paft gehoort ;

f On-
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't Onvlaticb zou 'tgedicht met aenfloot tergen.

'

Medea deé voor 't volk^geen kinder-moorty

Noch Atreus kookte ook^geen vervloektefpij&en

Van Hoerekrooft , uitwraekj voorydersoogb.
't Verandren ookvan Kadmus , vol afgrijzen ,

Zacbniemant, noch van Progne , toenze vloog.

Wacht u dan, ó Edele geeften, van de fchandelijke onkuisheden van
Tiberius in't Eylant Kapreen in uwe Tafereelen te vertoonen. Laet ook d'Out-

C. Sueton. vajern g n iet fchaemteloos naekt leggen , daer Sem en Japbet haer aenzich-
' ten van afkeerden. Want die tot zulke fchandlijkhedengeneygtzijn , ver-

dienen den vloek zoo wel als Ham en Kanaan. En dewijl ik van Tiberius reppe,
zoo volg ook Parrafius niet nae , van wién men zoo fchandelijken Tafereel van
Atalanta en Mdeagcr tot Romen zach, dat ik my fchaeme 't zelve te befchry-

ven : echter was het aen deezen dwingelant zoo lief , dat hy tienmael

Seftertien, die hy in de plaets van't zelve hadde mogen ontfangen, daer

voorontzeyde.

Onvoeglijke Maer dewijl wy in 't voorfte Hooftdeel vanwanftal derleeden, uit Hora-
eowanttaJ- tius, hebben gerept , zoo zeg ik met Junius , dat het een konftenaer niet wel
tig e Mon-

]fan voegen, grillige wanfchepfels, die de natuer niet en kent, aen een te

klampen. Gelijk F/fr#v/«; zegt, dat deverdorve gewoonte het daertoe ge-
bracht hadde, datmeninde grothTen veel eer gedrochtenen monfters, dan
eenige waerachtige dingen vertoonde: tegen de gewoonte der ouden, die

haer kamers, gaenderyenen eetzaelen, metkonftige naebootfingen van 't

geene natuerlijk was , oppronkten. Hy wil dat een fchip een fchip, een
beelteenmenfch, ofeenbeeft, ofeenbekent, ofimmers natuerlijk gedier-

te zal gelijken. En hy is t' onvreeden , datmen uit dingen, die tegens de

waerfchijnelijkheyt ftrijden, vermaek fchept. Daer zijn eenige te Romen,
zegt Plutarcbus , die goede Schilderyen en Statuen verfmaeden , en op de mon-
ftermart haerentijdt hefteden, met luiden zonder armen ofbeenen, ofdie

drie oogen, eenftruizen kop, ofnoch iets afzichtichlijker hebben, te be-

kijken j die zy nochtans niet lange , zonder daer van te gruwen , kunnen zien.

Zekermy walgt hiervan, en zelfs van de fchriklijke monfters, die Lucianus

in zijn alderonwaerfchijnlijkfte waerachtige Hiftorie uitbeelt , en in de lucht

doet fchermutfen. En zelfs kan ik my niet vernoegen in't bezien der Helfche

gedrochten van den HeIfcben Breugel , Jeronimus Bos , ofZacbtleven , hoegee-

flichze ook mogen geacht worde.De wijlze door haere al te onordentelijke ge-

drochtlijkheyt de natuer fc hijnen gewei t aen te doen. Zeker de Hel der Poëten

wortmetbezadichderenftichtelijkerwaerfchijnlijkheidgeopent; enfchoon-

zeverziertis, zoodraegtze de rnerkteykenen van gebeurlijkheyt ; gelijkte

zien is by Virgilius , als hy dus opheft;

In't
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In't portael van Helleborg

,

Eneasó

Den mond des afgronds , woont bedrukte rouw, enz.org, **K

Die 't hart verteert en knaegt.

Daer op hy dan zeer aerdig de verdere Helfche quaelen vervolgens befchrijft

:

gelijk OvJrf*«*dieookzeerzeedigen natuurlijk een toon ftelt, als hy dus firn- Metam.4

pelijkaenvangt: *oiK-

Den duiftren afgang nae de Hel is doodlijk koud ,

Vergiftig, ftinke?id, en vol doornen menigvoud,

Daer langs de zJelen , firax nae 't Uchaemltjk ontbinden ,

Gaen dooien , tot dat zy de (*) duiz.ent poortftad vinden, ( * ) Stigia

Ten tweeden is 'er waer te neemen , hoe de dingen in maetfchiklijkheyt 'Plutoos

tegen malkander te vergelijken zijn: men heeft dan wel aen te merken, hoe- re
fi<*int".

danich heteene lichaem zich tegen het ander vertoont. Pliniw ftelt, op 't

waernemen van hoegrootheit , <3en flaependen Reuze van Timambes ten voor-
at? rs te£cn

beek: want hy had'er, zegt hy, eenige Satyrs by gefchildert, die zijnen bleken.

duim met wilde klimop afmaten , om de grootte van een Reus , in zoo klei-

nen ftuk werks (want het was maer een tafereelken) te beter te verftaen te ge-

ven. En hierby voegt hy dezen lof: Datmenaltijts een dieper zin in zijne

werken vond, alsmen in 't eerfte aenzien wel zoude vermoed hebben. Zoo dat

,

fchoon zijn konft groot was , zijn verfïant die noch verr overtrof.

Vorder wat dwaesheyt waer het , eenOliphantmeteen Muis in eenderley

gareelen te flaen :? En een vlieg van geen kameel in hoogte t' onderfcheydenf

Men flae dan acht op de natuer , die de groote dingen een Reusachtige groots-
Maetfchik-

heyt, endekleyneeenonnaefpeurlijkenetticheytmededeelende, dezelve op H,kheyc

een behaeglijke wijze tegen elkander vergelijkt. Zoo ook een konftenaer

moet het een deel van zijn werk door het andere niet verderven. Hierop ple-

gen de beelthouwers zelfs in 't maken van (tokbeelden acht te flaen , wanneer-

ze dezelve opeen voet of Pedeftal ftelden, dat 'er een maetfchiklijkheyt en

overeendracht tuffchen den voet en het beelt was. Ten tijden van KeyzerAdri-

anus wierden de ftokbeelden van Merkurius en Philefws beftraft , van te kleyn te

zijn voor den Trapezuntifchen Tempel. P/«tan;J;«jberifptde geene, die,

door 't maeken van al te groote Pedeflalen, haere beelden verkleynen. Want
voornamentlijk moet een beelt, om hoog geftelt , met het geene, daer het op

ftaet, eenige geregeltheyt hebben. Den Tempel van Jupter , inde Griek-

fche ftadt Olymfta , wiert voor een van des Werelts zeven wonderen gerekent,

maer nochtans wiert in dezelve , door de kunllverftandige , een onver-

fchoonlijke wanftal aengewezen : namentlijk, dat den zittenden Afgodt , die

lidias gemaekt hadde, zoo groot was , dat , indien hy geftaen hadde , het dak

te laegzoaw geweeft hebben om hem te befluiten. Want even gelijk, nae

der Bouwmeefteren zetregel , alle de deelen van een geheel gebouw > door ° °£
cAa een
yt'
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een maetfchiklijke fchikking eikanderen moeten beantwooorden ; zoo moe-
ten ook de beelden.,. 't,zy gehouwen ofgefchildert , noch te groot, noch te

kleyn zijn. Men zie toe, datmengeen poort ofdeure kleynderdande men-
fchen maeke, ten zymen Filemons wooninge., om bukkende in te komen,
voorhebbe : op datmen de berifpinge des grooten bouwmeefters Apoüodoru-

niet onderworpen worde : want als den Keyzer en Schilder Adrianuseen

model ofontwerp van Venus Tempel gemaekt hadde , en mogelijk de inisftal

van de beelthouwers des boven genoemden Trapezuntfchen bouw, heeft

willlen vermijden, zoo viel hy in de gebreklijkheyt van die van gemelden
Olymp ; want Apoüodom wees hem aen , dat de Godinnen , daerinne onder 't

welffel zittende, niet en zouden kunnen opltaen om daer uit te gaen , ver-

mitszijn Tempel te laeg was, om bequamelijk den toeftelder fchouwfpe-

len , die men 'er 's nachts in vergaderde , 's morgens onvoorziens ten tonee-

le te voeren -, en de beelden , die 'er in geordineert waren , te onbefchoft en

te groot voor zoo eng een plaets : voegende daer by , doch met al te grooten

vryheyt, dat hy, namentlijk de Keyzer, liever kouwoerden zoude gaen

fchilderen, als een zake, die hy beter verttont , en in geoeffent was : welke
berisping enverwijtingedien vermogenden Schilder zoodanich troffen, dat

hy Apoüodorus dede dooden ,• meerder fmert gevoelende van zijn misflach, in

de vergelijking van zijn gebouw met zijn beelden, aengewezente zien, als

hem het leven van zulk een man waerdichwas, die wathy vooreen meefter

geweeft is, genoeg heeft doen blijken, in'tmaeken van Trajanus kolom,

die zijn naem fchier zoo berucht, als die van zijn al te ftrengen tuchtheer,

gemaekt heeft.

VIERDE HOO'FTDEEL.
Gematkhtheyt in 't ordineeren.

Egens demaeticheyt zoo zal ik u vooreerft raden,, dat gy uw
werk niet te zeer met onnodige dingen overlaft : want Niet hoe veel,

't Werk niet J^jfijS| waei hoe eelt fchreefde Heem. Een menichte van beelden, die
te overladen; $jj^|giÖ25 geen werk doen , is walchelijk.

Als Varro vreugde zocht , z,oo nood' hj weynkhgaften.

Zoo prijft men ookjoor 't beft een wetkniel t' overlaften.

*s Tremdichters oudewtjsftaet noch , van niet te veel

Perfoonennae 't belang te brengen op 't Toneeh

Die
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Die d' oude wijsgeer s oyt voorheen met oordeel boorden ,

Die pree&en meefl de reen , vervat in weynicb woorden.

Dus 'tgeenge voorbebt breng met mAtelykbefiatb ,

En kennelijk en klaer , aendaebtieb aen den dagb.

Een hiftorie eygentlijk uit te beelden is prijslij k : maer ik en kan 200 veel on-

eygenbywerk, als Manderuit Sannaz*ariusin een Vonnis van Paris aenteykent,

niet voor goet keuren.

Men moet ook een Hiftorie niet te fober voor den dach brengen , en de

Koe als achter den Dijklaeten^ noch hem teveel volgen, die een Vorfte-

lijkPaleys zonder eenich levende beeld gefchildert hebbende, en daer over Noch ook

berifpt zijnde, ineen derportaeleneenftuk vaneen hellebaert maekte, als te fober vcr-

ofze een lijfwacht , dieintrat,opdefchouderhad: laetende ontrent den dor- toonen
»

pel als vaneen ingaendevoet nochdefpoore zien. Noch ook als eenen Bee-

rings , die Noachs Ark , in een regenende locht en water , zonder eenich beeld

van menfeh ofbeeft ofgeboomt fchilderde: en als men hem vraegde , wat

het was f- antwoorde hy,de Zundvloed : en wederom , waer dan de menfehen

waren? vervolgde hy, zy zijn alle verdronken, en men zoudeze zien, als het

water gevallen was. Hier op paft het oordeel van Aufonius zeer wel: Hetver-

maek van een gefchilderde nevel, zegt hy, verdwijnt met het gezicht. En
zeker, de geene die zich bevlytigen iets uit te beelden, daer niet waerdichs

in te zien is , befteeden haren vlijt qualijk. Wy en berifpen hier in het byzon-

der geen mift ofnevel fomtijts te pas te brengen : maer prijzen , met den zel-

\en Aufonius, deeze verkiezing, als*tdezaek vereyfeht. Gelijk hy van een

ftukzegt, daerdebleekefchimmen, Hero> Sappbo, Pafiphaë , Dido , en an-

dere oude en rampfpoedige heldinnen , den minnegodt te keer gaende in het

onderaertfche rijk-, dat met een dikke mift raeerendeels bedekt fcheen , wel

heerlijk ingefchildertwaren,maerwy verfmaden met recht de traegegeeften,

die hiere ftukken vol fmeeren , zonder iet beziens waerdichs daer in te vertoo-

nen : en wy houden 't met Sokrates : Alhoewel een gefchilderde wapenruftin-
r ina

e ^e"

ge genoegfame vermakelijkheyt in zich heeft, zegt hy, zooisze nochtans

nergens toe nut. Maer , o Herkules f wat zal men dan met den meeften hoop

der fnorrepijpen , van veelé onzer lantsluiden, uitrechten f Hier met een

Sitroen, en daer met een Queepeer, dieby de waerdicheit vaneen wapen-

rufting niet te pas komen. Hetminfte datmenter handt flaet, behoort een

volkomen zin te hebben; gelijk by de groote meefters, zoo oude als nieuwe, M^
reen

altijtsiswaergenomen. Zyhebbenzich, 't is waer, dikwilsbevlytichtmaer
Zlü .

een eenige figuur met eenich bywerk eygentlijk uit te voeren: maer wachten

zich echter van iets uit de hand te laten gaen, datdenaem van een werk on-

waerdicii was , en hunnen naera tot verkleyning mocht ftrekken.

Aa 2 Om
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Om nu eeniger maten een regel in 't ordineeren te ftellen , zoo willen wy >

dat ten minden yder werkftuk in drie leden befta , na 't gemeen fpreekwoort

:

Dat allegoedden

In drien beftaen. Drie vullen uw Toneel , zegt den meefter van de

Dichtkunft. Het getal van drien is de Gratiën eygen ; daerom wil Aulut Geüius >

datmen in gafterijen noit min dan drie , ofmeer dan negen gaften noodige : an-

dere hebben het getal van zeven becjuaemft geacht , houdende dat van drien

te fober, en van negen te woeft. Maer Plinius zegt, datter van outs niet

meer dan vijf op een banket verfcheenen , nochtans hebben andere 't getal tot

twalef toe uitgerekt ; voegende de Gratiën by de Muzen. Nu mocht iemant

weljacchen , dat ik van 't fchilderachtich ordineeren fpreeken willende , van

gaften engafteryen beginne. Maer deze mogen JEmiïim Paulus hooren , die

de geene antwoorde , die verwondert waren, dathy, die Perfeus verflagen

,

en het rijfcder Macedoniers vernieticht hadde, zich zoo bezichen zorgvul-

dich bemoeidein 't aenftellen van zijn gafterijen , enin zijn gaften metonder-

fcheyt na haere waerde tetrakteeren. Daer wort , zeyde hy , een gelijke voor-

zichtichey t vereyfcht in een banket wel te beftellen , als in een flachorden te

maken: 'teene omby den vyanden verfchriklijker , en 't ander om by zijn

vrienden aengenaemer te zijn. Te kennen gevende, dat 'er een zelve voor-

zienicheit in 't ordineeren der zaken vereyfcht wort , hoe veel zy ook van den

anderen verfchillen, De Heer Povy-, een overgroot liefhebber tot Londen,
en fchatmeefter van den Hartog van Jorkjt was by yder een vermaert om zijn

wonder wel geordineert en konl'Hch verfiert huis , en noch meer om zijn be-

haeglijken ommegang; maer ik bemerkte eens, hoe becjuaem hy in 't ordi-

neeren was : want my de eeraengedaen hebbende van, nevens vier of vijf

heeten van de Rojal Sociëteit, te galt te nooden, zoowiert'ertotvijfmael toe

aengerecht. Als nu een van 't gezelfchap zeyde, dat hy geloofde dat dit nu 't

laetftewas ; Zoo gafhymeteen aerdich woort te kennen: datwyeeven ter

halver baen waren. Alzoo wiert'ertot tienmael afgenomen en opgezet, en

alles zoo fierlijk, veranderlijk, enordentlijk, dat het te verwonderen was;

ook niet overkoftlijk , en nochtans liet hy ons van vier-en-twintigderley foor-

ten van uitheemfe wijnen proeven.

Hoegeringenzake, ö Schilderjeugt, gy ook moogt voorhebben , wilt-

ze ten minften met eenichbywerk verrijken. Schilder geen enkelen wijnroo-

mer op een leedige tafel. Baccbus vereyfcht Ceresen Venm: de kluchtfpelen

beftaen noit min dan in drie deelen. Indien gy na eer en glory tracht ; zoo deel

uw werk ten minften in drie ofvier groepen , of benden. De Roomfche legi-

oenen beftondeneertijts in VelitesoïMcht gewapende j in Hajiati of pijldrae-

gers, Princip ofvoornaemfte, enin Trwr^ofbedaegden, waerinde meefte

kracht beftont. Vergelijk uw voornaemfte werk byde Tnaty. het tweede,

dat
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dat weinich min van waerde moet zijn, byde Principi: het derde, 'tzy ver-

fchietende ofhalfgezien by de Haftati : en het minde by de Velites. Maer een

volkomen werkltuk, dataengenaem zal zijn om dikwils gezien te worden,
moet min noch meer dan vijf leden hebben, gelijk Horatius de fpelen ver-

deelt :

len fpel dat z*al beklijven Vijf,

Zyjmjl van vijfbedrijven.

Vijf handelingen behooren tot een wel gefchikt fpel. Die L. van den Bos aldus

verdeelt

:

Den eerjlenfteüe ons voor den ün diegy bejluit ,

Door middel van uw volkjn dicht te voeren uit :

Den tweedenfleüe in ''t werkjle z.aekyoorheengefproken :

Den derden roert , en komt de twift noch hooger ftoken :

Den vierden toont van veer den uitkomft van de z,aekj

Den vijfdenjluit hetwerkjnet drukofmet vermaek.

Maer dewijl een fpelhierinne tegen een Schildery verfcheelt, dat het in

yder handeling een byzondere tijdt , plaets , ofdaedt begrijpt ; daer de Schil-

dery maer een oogenbliklijke daedt ofzaek vertoont, zoolaeten wy 't liever

blijven by het geene wy van de Roomfche flachordeninge gezegt hebben. Dat
is, datdehooftperfonaedjenzichalderbequaemft voordoen, die van minder

belang, en echter tot de zaek behoorende, gezien en gekent worden; en de

toegevoegde mirrft in de weeg zijn. Ofanders, dat den voornaemften groep

de Hiftorie uitbeelt .* den tweeden daernae de nootzaekelijklte meedewerkin-

gen : en dat den derden tot vergrootfing of tot verfiering van 't geheele werk

^e"e
'

, .... . , .. .. r n , , , n .En meer,
Doch gelijkmeninhoogtijdige teelten t getal der galten ziet aengroejen.

en de flachordens deur hulptroepen meerder benden maekten : en fomtijts

ook de treurfpelen verdubbelt, of deur't aenklampen van een blyfpel ver-

lengt worden : Zoo weyt den Schildergeeft fomtijts breeder in groote werken

uit , en deelt dezelve in tien of twalef hooftgroepen , waer in wederom yder

zijn Triary, Principi, en Velites behoorde te hebben. Gelijk wel waergeno-

men is by M. Agnolo in zijn groot Oordeel , en by meer andere,my te verdrietich Na t F
as

om al t'famen aen te wijzen. En deze rebels moeten niet alleen waergenomen ^CA '

worden in beelden offtillevens , maer ook in gebouwen en landfchappen.

Wat nu de plaets in'tordineeren betreft, men moet waernemen, gelijk

wy reets begoft hebben te zeggen,datmen de hooftzaek , waer van 't werk den

naem zal draegen, onbelet vertoone : en dat men die in de belle plaets van 't De fo^
werkfchikke. K. Vermander zingt bynae op dezen zin : zaek

. Dehooft&ael^y diegy voorhebt , ftelin'tbcft

Van 'tftukji en[peel voort aerduh met de reft.

A a i De
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De hoeken moogtgy wederzijds welfloppen

Maer *t bïnnenfle niet al te x,waer beproppeyi.

Een deurzjichtgeeft weljlaudicheit en aert ,

PVaer in het oog verluft enfpeelen vaert.

Zie toe , dat *tgeengy voorhebt , niet bedwongen »

Ofin de lijftgeprangtftaeuej'gewrongen.

Veel gehaspel van armen en beenen . als ook van lichten en fchaduwen , moet
vermijd worden. Maer van fchoone lichten en grootfe fchaduwen wel op haere

plaets te fchikken wort op een ander aengewezen. Het geeft fbmtijts een

fchijn vangevoeglijkheit, als eenige dingen in een rijken wel geftoffeert huis

als verzuimelijk verftroit leggen , en gelijk lekkere fpij ze fomtijts door 't toe-

doen van eenige zerpicheit inde faufe fmakelijker gemaektwort , zoo helpt

het tot debevallijkheit in'tordineeren, als men 'er een fchijn van loffe on-

achtfaemheit in kan brengen $ daereen te gemaekte ordening die gevoeglijk-

heit mifr. Maer deze onachtfaemheit moet door een kunftgreep verbonden

zijn , ofmen zouw geheel buiten 't fpo^r geraken.

VIERDE HOOFT DEE L.

Samenbeweging<i fprong en troeping > ofde Muza
der Teykenkonft.

Samenbe-
weging.

Sprong.

Troeping,en

Verdeeling

verdroot.

Aet uwe fïguuren met malkanderen een welftandige beweging

hebben: niet als de domme toneelfpeelers , die de reedenen,

dieze elkander behoorden toe te duwen, voor op 't toneel aen de
toehoorders komen uitbraken. Neem een aerdige fprong waer,

dat is een welkunltige, maer in fchijn ongemaekte plaetfing uwer beelden;

opdatmenzeniet, by wijze van fpreeken, altegelijk(alsinfommige Doel-

ftukken) de hoofden kan afilaen. Gy zult u in dit punt oeffenende , rijke ftof

vinden , en beroemde werken met oordeel leeren aenzien.

Laet uw werk in aerdige groepen oftroepen verdeelt zijn ; wantom een

groote ordinantie recht groot te doen fchijnen, zoo is 't wel vannooden, die

in troepen te verdeelen. Een rijk man fchijnt rijker te zijn , wanneer zijn goe-

deren in verfcheyderley zaken beftaen , als dat alles onder eenen naem fchuilt.

De bloemen op verfcheyde bedden in ordregroeijende, zullen meerder aen-

zien hebben, alsdatze alle verwart opeen bedde (tonden. Een lange reden

behoorlijk verdeelt zijnde, zal meerder uitwerken, als ontallijke zinfpreu-

ken. Hy maekt zijn toehoorderen verdrietich, die onbepaelt fpreekt , en

veel
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Veel te zeggen heeft : en hy verblindt de aenfchouwers, die te veel teffens

vertoonen wil.

Geboomt, gebouw , en beelden laetvry troepen,

En deel uw werkjnfterelijckegroepen.

't Geen hier en daer gez.aeit is , fchoon elkjeel

Weigoed is , geeftgeen weljiand aen 'tgeheel*

Niet dat uwe beelden als op eikanderen gepakt fchijnen, maergy moetze

een vrye zwier laten. Byna op volgende wijze fpreekter onzen dichter

van;

Laet overhoop en paert en ruiterftorten ,

Oftuimelen ofleggen 'int verkorten.

Stel een op 'tfchoonft , in 'f harnas , ofbalfnaekt

;

Wat achter dees verfchuilt is reetsgemaekt.

De beelden dus beknopt by een te paeren

,

Moet zijngelijkjiet klinken veeierfnaeren , ,

Is als een

Naereyfch der kunft , nuhoogdanlaeggeraekt* maetzang.

Verfcheydenbeit van veele toonen maekt

Een maetgez,ang , tot luft van al die 't hooren
j

Zoo moet men ookjlx oog door kunft bekooren.

Dit hooftdeel heeft Leonardoda Vtnctin zijn beroemden Carton van de

Bataelje verftandichlijkwaergenomen. Tintoreten Paul van Verone waren hier

meefter in : en den begrafiden Rafaël verwonderlijk. Rembrant heeft deeze

deugd dikmaels wel begrepen , en de befte ftukken van Rubens, en zijn na-

volger JordaenSjhebben een byzonder welftandige fprong en troeping. Dee-

ze konlt, vanbehacglijkeordreen konftige fchikking , dunkt my te recht

te zijn eenmuzyk of maetzang , die, eeven gelijk de voisvaneen welge-

maekt liedeken, de woorden verfiert, dedingen ookgrootelijx vordert,

en met welftant vereert.

Den wegh, om zeker en gewis in het ordineeren te worden , is, datmen

zich gewenne veel Schetsten te maken, en veel Hiftoryen op't papier te

teykenen; want de wetenfchap zal u weynich dienen , zoo gyze door geen

oeffening valt krijgt. Het zal een leerling zeer vorderlijk zijn, als hy ver- Veelordi-

moeit is van't penfeel , des avonts zich tot het teykenen van Hiftorien uyt jg""
60

off*

de geeft te begeven, daer in fomtijts te paffe brengende't geene hy nae't teyckenen.

leven heeft opgegaert. Maer ik raede hem , dat hy't geene hy des avonts

ontworpen heeft, des morgens wederom overzie , en verbetere^ want

een verfch oog in de morgeftond overtreft fomtijts eens meefters onderwijs.

Ik wil ook, dat hy opmake al wat hy begonnen heeft , op dat hy tot geen

wifpeltuerigheydt uitfpattc , en dat hy'er alle weeke ten minften een, zoo

goet als hem mogelijk is, ten eynde breng. Zeker, men zal door deze ge-

woon te
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woonte ongelooflijk vorderen » en door't veelmifTen, de bovengeroerde

regels leeren kennen. Maer wac fchreumt gy f Gy zegt dat u veel dingen

ontbreeken; Laet daerom niet af: ten zal u geen fchandezijngemiltte

hebben.Schets en herfchets,en fpeel de hiftoryen, en yder perfonadie eerft in

uw gedachtenjuw papier kan veel uytftaenjen Jaet niet afvoor gy een aerdige

ordening hebt uitgevonden. Doch zoo 't u gebeuren mach twee ofdrie uwer
gezellen tot hulp te hebben , laet hun eens een proef doen, ofze de voor-

naemfte groep van de daedt,die gy wilt uitbeelden , eens te zamen vertoonen

kunnen. Zoodanich een kamerfpel hebben veel groote meefters te hulp ge-

nomen. Maer dit is nootzaeklijker tot de leflen van Clio , om de doeningen

en lijdingen te zien j onze Tbalia leert alleen de fchikking. Ik hebbe wel
eer in den Haege gezien eenen Samuel Smits,eei\ ervaren fchilder; dezen had-

de de gewoonte,dat hy ,'t geene hy ordineeren wilde, eerft van Was int kleyn

bootfeerde : ik zach op zijn Schilderkamer verfcheyde Berden met kleyne

JofTe beeldekens , ruw afgeduwt : hier zat Tj/refias , die den twift , die Ju-
no met haer gem ael had , vonnifte : daerzachmen Pan en Apï om beft fpee-

len, en ginder fpiegelde zich Narfijfus in de kriftallijne beek, toen hy op
zijn eyge fchaduwe verheft was : de kleetjes waren van wit en geverft eerft

nat gemaekt papier ,
groots en aerdich geplooyt , 't gebootst van eyke en

andere taxkens , de gronden en grotten geeftich van mos, en 't water van

fpiegelglas. Dit ftaet u al vry nae te volgen , maer zie toe , dat gy , door te

veel hulp neemen , u zelfs niet verheft. Demeeftersraedik, alszede Tey-
keningen haerer difcipelen overzien , datze de zelve , met fchetflen op 'tzel-

ve voorwerp te maeken, verbeeteren. Dit oeffent ongemeen, en heeft

veelen geweldich in de fchikkunft geholpen.

ZESTE HOOFTDEEL.
Hoemen zich van eens anders werk dienen zal.

Oog met al uw kracht, ó yverige Schilderjeugt, u tebequa-

men tot eygen vindingen.Apelles en Protogenes weeken van de we-
gen van Micon , Dtoresy en Arymnas haere voorgangers af. Zoo
deden Paulo Kalliary en Tjrntom , en floegen nieuwe wegen in.

Wie weet of de konft noch hooger te brengen is. Taft ftoutelijk toe,en

waeg'er uw papier aen , moogüjk zal u d'oefrening overvloejende rijk van

ordinantie maeken. Niettemin zal't u geoorloft zijn, wanneer u eens an-

ders wel geordent ftuk te vooren komt , de vois ofwijze der toonen , dat is

,

de
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de zwier van koppeling en fprongdaer uk t'ontleenen. Even zoo wel als ee- £ ens an(fers

nich dichter,die een nieuw liedeken op een oude ftemmemaekt. Ten is geen goede orde-

fchande op een bekende vois,diereets al de werelt behaegtjeenige vaerzen te mnS n*evol-

dichteu. Maer hier in moetmen toezien , datmen een andere ftorïe verhan- sen '

dele: en aldus heeftmen dien Schilder prijswaerdich geacht , die dezelve

kracht der konft in zijnSchilderye van Aebilleste weeg bracht, die men wel-

eer inden Alexander van Apeües befpeurt hadde. Zoo wort Virgiliusalseen

Vorft der Latijnfche Poëten geëert , om dat hy in zijnen doolenden Eneas ,

den doolenden Ulijfesvan Bomerm volgende, 2ijn voorganger nergens en

wijkt. En fchoonmen zeggen kan, dat hy hem fointijts naebootlt , zoo

kan men niet zeggen , dat hy hem ergens iet ontfteelt. Maer hy fchi j nt van

den zeiven geeft ontfteeken in de loopbaen der eeren om prijs te rennen. Dat

denSchildergeeftookvrydeeze baeneinfïae, jae ten zal geenkleyne eere

zijn , op deze wijze met P. Caütary te kampen ; fchoon men zelfs wat ach-

ter ley t. Zommige ontleenen ook wel ftukken uit eens anders werk ; maer

dit dient niette veel, en met voorzichticheit gedaen te zijn: op dat de

fchimpfpreuk van Michiel Agnolo niet verdient worde : want deezen grooten

konflenaereeneSchildery ziende, dieal uit anderen geraeptwas, en ge-

vraegt zijnde , wat 'er hem van dacht? Antwoorde: zyiswel. Maer ik en

weet niet, als alle lichaementen oordeelehun eygenleeden zullen weder

neemen , hoe 't met dit ftuk zal gaen , want'er met allen niets zal blijven.

Wel gekookte Raepen is goede pottafie , zegtmen : m4er die altijts nae- RaePep »

loopt,zal nimmer voor uit komen. Indienge by geval iets uit de outheit neemt, pr ij s iijk„

zoo dient de reft van uw werk het geleende gelijk te zijn , of liever in deugt

te overtreffen. Rubens wiert vaneenige zijner tegenftribbelaers gehekelt

dat hygeheelebeelden uitd'ïtaliaenen ontleende; en dat hy, om dit te

lichterre doen, teykenaers op zijne koften in Italien onderhiel ; die hem Rubens

alle fraeyicheden naeteykenden en overzonden : maerdeezegroote geeft
c eut *

dit vernemende, gaf tot antwoort: zy mochten' t hem vryelijknaedoen,

indien zy 'er voordeel inzagen. Hiermeedete kennen gevende, dat yder

een niet bequaem en was zich van dat voordeel te dienen. En zeker de wer-

ken onzer voorgangers zijn ons even zoo vry , als aen de geleerden de boe-

ken der ouden. Maer ons altijts met die te behelpen, en die te kopyeeren ,

verdient geen meerder lof , als het uitfchrijven en aen een laffenvan ver-

fcheyde gedichten.

Dewijl ook de Poëzy met de Schilderkonftin veel dingen gelijk loopt,

zoo zal't onze Schilderjeugtgeoorloft zijn, met het ftomme penfeel , de poèr

fpreekende penne der dichters te volgen. Thidias fchaemde zich niette volgen.

belijden , dat hy het weezen en de grootzicheyt van zijnen Eleaenfchen Ju-
pter van flomerui ontleent hadde. Zoo heeft ook Apelleszi)neDiane nae des

B b zei-
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zeiven Poëets voorfchrift gefchildert. Timantbus bracht ook zijnen Agamem-
non , met een fleuijer bedekt in zijn Tafereel, gelijk hem Euripides, by 't of-

fer van Iphigenia, had op 't toneel gevoert. Zoo volgde Praxiteles denzel-

ven Euripdesm zijnen Bacchus. En voorts alle andere Schilders en beekhou-
wers denzelven in 't uitbeelden van Medea.

Indien de dingen, die gy voorhebt , niet voorhanden, maer alleen in

anders werken te vinden zijn, zoo ftaetu 'traepen en navolgen geheel vry.

Zoo behielp zich Rafa'él, en zijnen Julius met de Roomfche outheit, de

kolommen van Trajanusen Antoninus weezen hun de gedaentender Room-
fche arenden, vendelen, veltteikens; ftormbokken, en allerley wapen-
ruftingen. Zoo moogt gyook, in hoe verfchoven hoek, uit Vitruvius en

andere, de gebouwen der Jonen, en oude Korimers weder optimmeren;

ofdegedaentevaneenich vreemt dier van eenich landbefchrijver ontlee-

nen. Ik kon my naeulijx van meedelijden fpaenen , als ik te Roomen eeni-

ge van onze, zoo zy meenden, vlytichfte jonkheit zoobeezich zach, in

allerley flachvan Schilderyen en Antijken zonder onderfcheyt na te teyke-

nen, waenende dat zy een fchat vergaerden , en datzein haer vertrek van

Rome al de konftin een boek wechdroegen. Zeker dits een goede wech,
maer op ver nae denaelte niet. Hoor wat Venmanden van Ehheimer aentey-

kent: Daer is noch tot Romen, zegt hy, een uitnemend Hoogduitfch

Andere mee- Schilder Adam, gebooren tot Frankfoort , een kleermakers Zoone , wel-

ibrs werken ken in Italien komende , noch tamelijk flecht was ; maer is tot Room
rebecrach- wonderlijk toegenoomen , en door bezicheit een konitich werkman gewor-

den. Hy begeeft hem weynich tot nateykenen, maer zit, in Kerken en

... elders, de dingen der fraeje meelters itadich en beziet, drukkende alles

van Elshev- va^m zijn gedachten. oElsheymevl wat had gy ons al vruchten van uwe
meren betrachtingen nagelaten , indien uw onmedoogent lot u in vryheit bewaert
Rubens. had. Rubens, waer in kunft en natuer zoo rijk een bronader ftorten, wiert,

tot Rome zijnde, van een zijn beezige metgezel berifpt: dat hy zoo wey-
nich Italiaenfche Schilderyen kopieerde , of nateikende , en alleen zijn

dierbaren tijt met wandelen, kijken , en ftilzitten doorbracht, daer men,

omeengroot meefterin de kund te worden, wel nacht en dach behoefde

te arbeyden. Maer Rubens betaelde hem al lacchende met de bekende fpreuk:

lk.benaldermeejlbeez.icb, alsgymyleedighzjet. d'Ander hem dit als een ver-

wacntheyt optijgende, voegde hy'er getergt , dit noch by "• lk^geloof

beeter onthouwen te hebben''t geen ïkjvelbeüenhebbe , alsgv, die'tbebt nage-

teykent. Waer over zy in wedding geraekten , wie dat, van hunbeyde,

zeker ftuk, dat Rubens alleen wel bezien, en d'anderhad nagemaekt, beft

by onthout zoo flrax zoude uytteykenên : maer Rubens overtrofzijnen berif-

per, uit den fchat zijner inbeeldingen, hier in zoo verre, alsindeieft van

de
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dekunft. Een Schildergeeft mach als een nutte Bye, die op allerley bloe-

men vliegt , maer niet dan honich zuigt , ook allerley nutticheit uit de

voorbeelden van andre trekken. Alles na te teykenenis teflaefs
, jaeon-

mooglijk: en alles op zijn inbeelding te betrouwen vereyfcht wel een Ru-

bens. De Schilders, die haer herte geheelijk overgeven om anders werken

na te maken, en alleen zich bevlijtigen om het werk te voleinden , wor-

den van Jefus Siracb by boeren, harders,en ambachtsluiden geftelt; onkun- ECchfjaft'

dichderwijsheit, daerde waere Schilderkonft een ophooping van allerley
car3°'

kenni{reenwijsheitinzichbegrijpt.Voertu'tgevalinItalien,ofergens,daer

gy voor korten tijd goede dingen ziet, en zijt gy zoo verreinde konft, dat

gy de deugden onderfcheyden kunt , wel aen , gy zult de werken van

braeve meefters meeft altijts in eenige deugd byzonder zien uitmunten:

teyken dan deeze deugd niet alleen op uw papier , maer in uw hart uit , en

zoo weer by andre : zoo zal u den tijd noch den laft niet vermoeyen : en gy
zult den paerdeftaert der konft eyndlijk by hairen ten eynde komen. Hier

zult gy geeftich koppelende groepen van beelden een aerdigefprong zien

maken, eneengefchiedenis gefchikt en ordentlijk , als zaegtgyze gebeu-

ren, zien afgebeelt. Ginder zult gy in een wonderlijke verziering den

hoogen geeft des meefters zien. Hier wederom zijn de beweegingen des

gemoets en des lichaems , en de perfoonen, als of menze kende j endaer

de grootfte fchoonheden en volmaektheden uitgebeeld . Waer eenige uitne-

mende werken u voor komen, gy zult de uitnementheden , ook bynae-

men kennen: of twijfel vry , oPer de deugd, daer van geroemt wort,
ook in te vinden is. Maer op datgy door eygen Iaetdunkenheit niet en ver-

doolt, zoo laet een anders oordeel , en voornamentlijk , daergyover-

ftemtzijt, by u verkoelen , eer gy 't verwerpt ofaenneemt.

Vaneen die wel d'antijken nateykende, en hun manier volgde , zeide

M. Agnolo , die altijts navolgt, loopt noit voorby.

ZEVENDE HOOFTDEEL.
Zijn Konft openbaer te maeken.

Anneergynu uwe vindingen in ordening hebt uitgevoert, en

gy het oordeel van vriend en vyand derft uitwachten, laet dan vry zijn werken

uwe werken in print uitkomen, zoo zal uwen naemtefpoedi-inprintuic

ger al de werelt over vliegen. Alben Durer en LukasvanLeyden, 1^^™'
wondere Schilders, hebben nochtans hun grootfte gerucht door het graef-

Bb 2 yzer
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yzer verkreegen. Maer federt is 't graefyzer van het pinfeel byna geheel af-

gezondert, en tot een werk , dat een geheel menfche behoefde, gewor-
den. Enzeekfer, deplaetfnijders zijnledert als lofblazers en trompetters

der grootfte Schilders geweeft , en de printen zijn als boodenen tolken,

die ons den inhout der konftige werken, dieofvervandehand, of nu al

JSKS1

" veroudert zijn , verkundVen. Het plaetfnijden eefchiet of in koper met

En met ver- graeiyzers , orwelinhoutmet beytels en mesjes. De koperpJaeten geven
fchcid pla- d'eerfte drukken 't bruinfte , maer de houtplaet wort grover in't afflijten.

'"? De wijze van met drie hout plaeten te drukken geeft fchilderachtige prin-

je
c '

" ten. Maer Herkules Zegen$ heeft papieren ofdoeken , met zachte gronden

,

van luchten, verfchieten, en voorgronden , eerft een verfken gegeven

,

Tinne plae-
en daer op de print gedrukt , zeer aerdkh enfchilderachtich. 'Duren heeft

ten» ook eenige dingen in tin gefneden , 't welkeen zeer lichte manier is. Maer
het etffen is veel teykenachtiger , hier toe gebruiktmen verfcheide grove en

Etfen. fijne naeldens, en de plaet moetovergrontzijn , metmaftix, afpak, en

witwas. Maer dewijl dit de plaet bruin maekt, zoo kanmenze met wat
lootwitineywitgemengtoverfchilderen, en dan in't koper, als met root

op wit, teykenen. Maer die Iuft tot deeze konft heeft, óieleeze A. Bojfe

,

die de zelve met al haer aenkleeven wel naukeurlijk befcbreeven heeft • of

. hy gae ter Schoole by den aldergeeftigften Romeynde Hooge.

Sedert heeft Prins Robbrecht Paltsgrave , ofyemant anders .voorhem , een
Zwarte manier van plaeten toegerecht , om als zonder trekkente drukken , en dit

gaet aldus toe: de plaeten wel gefchaeft zijnde, worden heeneen weder
ktuiswijsoverfchrabt, wel dicht over een , zoo dat de ganfehe plaet, als-

menze liet drukken , al geheel zwart zoude zijn; hier opfponfien fy hier

voorgenomen werk , en beginnen dan, met bruineeryzers, deplaetfen,

die lichtft moeten zijn , geheel te effenen , en de relt na vereifch minder

;

in manier als of men met gout op zwarten toets teykende, ofliever met
licht Kryon op zwart papier : en dezen vond wort de zwarte kunft ge-

noemt. De eerfte print, die ik van deeze flach gezien hebbe , was een beul

na Spanjolet , en wiert my van gemelden Prinfe , dieze gemaekt hadde,

vereert. Een gebrek heeft deeze kunft , dat een plaet zoo weynich drukken

geeft ; maer dit goet wederom , datmenop een zelveplaet telkens weder-

om wat nieuws kan beginnen.

Eenicrena- Tot deeze voorgemelde vonden , die in kunft beftaen ; zoo hebben eeni-

m:rli,ke ge ook aengevangen de natuerzelfsafte drukken: als het loofvan heefters,

dingen afge- kruiden, en moffen , met behulpvan loogen en zappen, ja zelfs ook wit-
njkt.

ties of kappellen en fchoenlappers met haer natuerlijk afgaende ver-

we, 't welk hen tot verwonderens toe gelukt is. Dewijl ik in'tvoorige

Hooftdeel aengeweezen hebbe, dat het den leergierige geeften nut en

pro»
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profijtelijk is, fomtijts de werken van andere beroemde baezennae te vol-

gen, zoo paft'er dit ook voor de liefhebbers by , dat de konftigeftukken Goede V.o.

der groote meefters door 't nakopieeren van goede gezellen ruchtbaerwor- pyen make n

den. Want dewijl dezelve gemeenlijk in konftkameré opgeilooten zijn, en de |
oedc ft

[

uk*

Kopyen im alle Rijken worden ©ingezonden, zoo krijgenze daer door aller- b aer>

weegen zoodanich een luifter, dat de Konftminnaers zich niet en ontzien

veel dachreyzen af te doen . om de prinfipaelen eens te befchouwen. 't Welk
ook gemeenlijk met 200 groot een vooroordeel gefchiet } dat zy zich zelfs

inbeelden te zien 't geen'er niet en is; waer van ik proefs genoeg ervaren

hebbe: want ik hebber ook met verwondering zienftaroogen op ydelhe-

heden
., die zy zelfs konden verbeteren , en op dingen , die de konftenaers

zonder eenigen vlijt of opmerking hadden heen geflingert ; hoewel ik wel
weet , dat in den fchijn van onopmerken fomtijts ook wel de hoogde kunft

fpeelt. Die dan ook kenbaerlijk onder den naem van eenige deugt moet
uitblinken. Want te zeggen, daer fteekt ietvves ik en weet niet wat verbor-

gens in ; k zoo veel , als , ik zie dat'er niet en is.

De Schilderkonft is bepaelt binnnen onze Schooien, en alsze alop't v /-jm

hoogftis, zoogaetze niet buiten de leffen van Caüiope. Maer dat niemant kopyen.

zich inbeelde, dat hy die volkome kracht der Konft,die in de orïgïneelen of
oorfpronkelijke werken der treflijke Meefters is , in de kopyen zal vinden.

Want zulx is onmogelijk, ten waereeenichGodt den naevolgermetdcn
zelven geeft des eerften meefters begenadigde.

Daer is alcijts een bevallike lufticheit in d'origineelen , zegt Dionijius Ha- v
. .

likgrnaflus, die in de kopyen ontbreekt : want hoe wel datzeziin nagevolst,
"1°"^"

.. 1 1 • «• • i**4 ö DCClCQi
zoowijzenze nochtans meren daenetsuit, dat niet uit de natuer, maer uit

een pijnlijken arbeytfehijnt voort te komen. Ook ziet men, dat de deug-

den des eerften prinfipaels in de kopyen metveele gebreeken omringt zijn,

min ofmeer als de gedrukte bladeren , vaneenichonverftandich letterzet-

ter nae eenich moeylijk fchrift geflanft , vol drukfouten en feylen zijn,

die den zin of verduifteren ofomkeeren. Daer dan noch aldermeeft in de ge-

meenewelftandige Harmonie en Gratie gefaelt wort. Zeeker, 'tiseen.be-

lachlijke zaek , de waenwij.zekonftkenners fomtijts over eenige Schildery

haer oordeel te hooren : want zy bedriegen niet alleen d'onkundige liefheb-

bers, met voddige kopyen voor oprechte prinfipaelen te verkoopen, en

dat quanfuysgoe koop en vooreen geringe prijs , maer zy bedriegen ook
zich zelfs, vermaek neemende met zich, in fteede van de deugden, de
flimfte fouten en gebreeken als wonderen vooroogen teftellen, en datge-

ne te prijzen, dat alle verachtinge verdient, tot kleynmacking van den
meefter des prinfipaels , die zich van die dingen , die zy 't volk voor wat on-
gemeens aenprijzen , gefchaemt zou hebben. En nochtans hebben deeze

Bb
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Ezels in veeie {teeden zoo veel geloof, datrnen haer oordeel boven dat van

d' oprechte konftkenders acht ; daer het nochtans gewis en zeeker is, dat

niemant recht van de deugt eender Schilderye kan oordeelen, dan die de

gronden der konft , en zoodanig als wyze in dit werk verhandelen, recht

en wel verftaet. Daeromgy, ó liefhebbers, indien gyfpot en fchade ver-

hoeden wilt , zoo betrouw het oordeel niet van die fchacherende bedriegers;

maer gae met Schilders en Konitoeftenaers te raede , die goet van geweeten

zijn; en die zelfs, door 't opgaederen van goede kunft , blijk geeven datze

de goede werken van anderen ook liefhebben. En op dat gy ook van deeze

haer oordeel moogt verzeekert zijn , zoo proefde konftftukken teegen onze

grontreegels; want ik wilu verzeekeren, dat gy niet alleen bevinden zult,

dat de tren
1

ijke meefters onze wetten hebben waergenomen , maer dat gy,
te langer gy haereftukken beziet, te meerder daer in zult vinden, datze

van onze Muzen zijn beftiert geweeft.

Befluitvan'c Nu, dewijl't buiten gewoonte van Thalej/eis , 1 angop't Toneel te bly-

ordineeren. ven , en zy haeren winkel gewoon is vroeg op te fluiten , zoo wil ik mijn

Schilderjeugt haere leflen noch eens in 't kort erinneren. Zy wil dan , dat-

men zig al vroeg in de kunft van 't ordineeren oerfent , want hier door krijgt-

men een zeekere ftoutigheyt , die aen den leerling byzonder noodig is. Zy
wil , datrnen voomaementlijk zulke dingen vertoont , als'er in onze inbeel-

dingen fchijnen gezaeyt ofgeplant te zijn , dan zal yder Schildergeeft zoo-

daenigen vrucht voortbrengen , als hem natuerlijk en eygen is ; want nie-

mant is zoo algemeen inde konft, ofhy vind iets, dat hem boven alle

andere verkiezingen vermaekt, Zy wil , datmen 't geene men voorheeft uit

te beelden, zuiver en enkelt vertoont , niet gelijk de dwaeze dichters, die

in bruiloftsgezangen van feilen oorloog donderen. Zy wil datmen derhal-

ven zijn eygen gemoet eerft zuivert , endezaek, diemen voerheeft, wei

overweegt. Ik heb maer een hooft, en een ftaert, dieeenfeherpen angel

heeft , van nooden , wanneer ik een lierdigt maeken zal ; maer in klaeg-

liederen moet ik de wufte gedachten eerft met traenen uitwhTen, eer ik de

pen op 't papier zet. 't Geen malkanderen goed doet wil zy , datmen te fa-

men koppelt, enop'tgevoeglijkft byeen fchikt; en datmen een behoor-

lijke maetfchiklijkheit waerneemt. Zy gebiet in 't ordineeren noch te vrek

noch te milt te zijn, maer wil datmen een hiftorie met zijn vereyfehte toe-

ftel verziet : en zy leert, noemen 't werk in leeden verdeden zal ; op dat de

Hooftzaek zijn behoorlijke grootsheyt hebbe. Wijders wijftzy aen, hoe-

men de figueren een behaeglijke fprong zal geeven, dat is,datze , 't zy hoog

of laeg, met malkanderen een gedaente maeken, die 't oog bevalhjk is,

en datze, door haere verfcheydenheyt onderling fchijnen te fpeelenj en

geen walglijke rijen maeken: en hoemenze inaerdige groepen en troepen

by
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by een zal voegen , om de gezaeytheyt eneen:.erleyheytte vermijden. Zy

wil datmen in deze oeffening volhart, en middelen in 't werk ftelt, die

deeze kenniile bevorderen, Zy bepaelt, hoe wijd het geoorloft is, zich

met een anders arbeyt te behelpen: eneyndelijkraedzy, ominzijneygen

licht niette verzengen, datmen zijnordinantien met het uitgeeven van

printen openbaer maekt , om het oordeel van anderen daer over te hooren :

en om in 't toekomende die gebreekente mijden, die van vriend of vyand

met reeden zijn aengeweezen.

ACHTSTE HOOFTDEEL.
Wegens d'Uzt/panning.

Yn Geeft , nu van fchrijven vermoeit , verlangt wat te ruften

,

om te wakkerder het koloreeren , dat ons tans voor de handt rjitfpan-

ftaet, aen te taften. Maer dit zal onze ruft zijn , dat wy vande ning.

uitfpanning , die een afgefloofde Schildergeeft fomtijts ver-

eilcht, ïetwes handelen. Sentka* in zijn traktaet van de Geruftheit des

gemoeds , fielt , na vijftien hulpmiddelen om zijn oogwitte verkrijgen ,

deeze voor de lactfte: Datmen het gemoet niet altijts ineen zelve zaek

moet beezich houden, maer fomtijts tot vermaeknoodigen. Hy vervolge

aldus: Sokjates fchaemde zich niet met de kinderen te fpeelen. Kato ver-

heugde zijn gemoed , vande gemeene bekommerniffen wars zijnde, fom-

tijts met wij i. Scip/ooerTendezijnftrijdbaer en zeegepraelendlichaemmet

daniïen. Men moet aen de ziel eenich vermaek toelaeten : wantzywatge-

ruft hebbende , rijft beeter en wakkerder weer op. Gelijk men de vrucht- Geduerig™

baere landen niet re zeer belaften moet, vermits d'altegrootevruchtbaer- ar

^k

y
t

C

j
cn

heyt hen bederven zou ; zoo word ook de kracht van't gemoed door te ge-
geeftaonrp.

duerich een arbeyt gebroken. De geene , die zich een weynich ontfpannen,

en die iets ruften, krijgen nieuwe krachten. De geduericheyr van den arbeyt

baert een quyning en verftomping van den Geeft. De begeerte der rrien-

fchen zouw hier toe niet ftrekken, zoo'er niet een natuerlijk vermaek in

fpel enjokkery ftak; welkers gebruik alle zvvaermoedicheit wtchncemt.

DeSlaepistotde verquikkingenoodich, en zal echter niets anders, dzn

een dood zijn, zoo gy nacht en dagh llaept. De Wetgeevers hebben vier-

dagen ingeitelt , op dat de menfehen gedwongen zouden zijn zich in't open-

baer te verheugen: in voegen dat zy deeze dagen, als een nootzakelijke

matiging van den arbeyt, daer onder vermengt hebben. Ja eenige voor-

nacme
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naeme mannen hielden viertijd voor zich, in zeekere dagen van de maenr,

eenige verdeelden yder dagh in arbeit en ruft; DereedenaerPoftJödeedna

tien uuren niets , ja las niet een brief, maer {Vilde in de twee volgende

Hoe men ueren de bekommernis van den geheelen dagh. Men moet aen 't gemoet iets

den geeft toelaeten , en eenige ruft daer aen geeven , die aen den geeft voor voedfel
verquikken verftrekken,en hem krachten befchikken kan. Men moet de ziel in dope

lucht laeten wandelen, op dat zy grooter worde, en met een ongebonde

geeft den Hemel aenzie. Men verkrijgt fomtijts nieuwe kracht door in

vreemde geweften te rey zen: door met malkanderen te eeten, en minne-

lijk te drinken , ja tot befchonkens worden toe : niet om ons in den Wijn te

verdrenken, maer om de bekommerniflen af te fpoelen. Want den wijn

verdrijft de bekommeringen , en beweegt den geeft van onderen op • en ge-

Gebruik van Hjk zy eenige ziekten geneeft, zoo verdrijft zy ook de droefheit. De vin-

Wijn, der van de wijn wort geen Liber genoemt om't ontbinden van de tong , maer

om dat hy't gemoed van zorgen ontlaft , en verzekert , ftouter en onvert-

zaegder tot alle aenflagen maekt. Maer gelijk de maetigheit van vryheit,

zoo is ook de maetigingvan wijnnoodigenheylzaem. Ja men gelooft dat

Solon en Arcefilaus in den wijn vermaek gefchept hebben. Men heeft aen Kato

dronkenfchap verweeten. Maer de geen, die dit aen hem verweet, zouw
lichtelijker de dronkenfchap eerlijk, dan JC^/ö fnood gemaekt hebben. Doch
men mach dit maer zelden doen , op dat het gemoed geen quaede gewoonte

aenneeme. Men mach echter den geeft fomtijts inblyfchap en vryheit uit-

Hocdanich. rekken , en de droeve foberheyt voor een weynichtijts verdrijven. Want,

zoo wy de Griekfche dichters gelooven, 't Isfomtijtsgeneucblijkjen zot tefpee-

len : Zoo Plato , Degeen die wel by zijn zinnen is , klopt vergeefs aen de deure der

Dicbters : Zoo Arijloteles , Der beeft non eengroot vernuft zonder vermenging van

zotbeyt geweeft. Een bewooge Geeft, kan alleen iets groots , en dat andere

overtreft , voortbrengen , en de gemeene dingen verlaetende , eri door

een heylige inblazing verheven, zingt dan eerft iets , dathoogeris, dan 't

geen dat uit een fterflijke mond kan komen. Ja 't gemoet kan niet, zoo

lang het by zich zelfs is, iets dat hoog en moeilijkom byte komen is, be-

reyken. Het moet van zijn gewoonetret afgaen, enopwaerts ftijgende,

den breydel tuffchende tanden neemen, en den beftierder wechvoeren,

en ter pi aets brengen, daer 't door zijn eygen beweging niet darde komen.

Dit leert ons Seneka , maer men had in deze uitfpanning wel ftadich een Se-

fieka byzich vannoode, om demaete te treffen. Ik voor my, fchoon ik

't geen Plato zegt niet en ontkenne , dat het vernuft door driederley bewee-

geniflen ontkniert , en uit zijn hengfels als geheeven wort ; namentlijk door

eenGodlijkeaenademing, eenPoëtifchegeeftrijzing, of een verheffing

door de wijn: zoo zeg ik nochtans, dat deezelaetfte meerder dertelheyt, of

vad-
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1

vadzige flaepericheyt veroorzaekt , alsze wel wakkerheyt des geefts en ver-

quikking des vernufts meedebrengt. lkzwijge nochvan'tgevaer, dat de
tong en de hand lijd, van opeen van duizenderley manieren te misdoen.

Maer mooglijk zult gy ook, door Schilders gemeenenyver, vreemdelan-
den willen bezoeken : wel aen , 't heugt ray noch , dat ik van die drift ge*,

dreeven wiert : en dewijl ons Thaleye verlofgeeft , om wat buiten de regels

derkonftteweyden, zoo luiltereenweynig nae'tbeginfelvanmijn eerlten

uittocht } van Dordrecht tot Weenen in Ooftenrijk toe.

Gelijkte Kraen , int bloejen van de tijd

,

De Zonne volgt , en roert zijn vlugge veeren

,

Soo dede ikjneê :
'kverliet mijnftadt, ontwijd

Van kant een wijl bj vreemden te verkceren.

ik^fteeg te paert , met 7tioedgebarrenaji

Niet minder , als met Deegen en Pijlooien ,

En teeg op reys : tot driemael zat ikyaft

In zag te rug , ikzey : wat wil ik^doolen ?

Is't Vaderland my dan niet liefgeweeft f

Waer kon men mier bebaeglijkheyt betrachten ? •

Hoe wort mijn ziel dus droevig f en mijn geeft

Zoo neer ontftelt ? Boe wankelen mijn krachten f

DeNachtegaelgafantwoort: kom, eykom,

Enfcbep een lujl in beemden en waeranden
;

De Vryheytis een waerdig Koningdom»

Gae zoekhaer nu in vergeleege landen.

Mijnftadt , uit zicht , gafikje laetftegroet

:

lk&wonkjentoom, ennoopte't Rosmetfporen,

Dat briefte en pruifte , en rende , (nel te voet

,

Langs dijkjn dal , door weyde en veld met kooren ,

Tot Uitrecht toe , iri't wijt vemaeide Sticht ,

De Veluw op , in ongeflaege vlaegen

,

lnfiorm opftorm , verzelt met Blixemlicht ,

Maer haeft verboet door Meytijdsfcboone daegen.

Dus reed ikover d'Elterberg , verdacht

Van rovery , daer Reyzigers voorfcbroomen,

Door Emmerik., en Rees, en Wezel. Zacht

En zeedigftreelt de Ryn hier met zijnftroomen

Langs d'oever heen : lüjn overzoete lucht

Begon mijn long een luchter aem tegeeven :

Maer ach l wat hoorde ikjammren engezucht

Vant arme volk.t door Iqijgsgewelt verdreven l

C c

iik. Den 10 deur Rees op Wezel. Den %7 op Urding.

itff r.

Den 16 Mcy
van Dor-

drecht nae|

Uitrecht.

Dea 1 8 dito,

door de Bilt,

Doorn

,

Ameron-
gen, Reenen
enWagenin-
gen, en des

avonds te

Rinkom.
Den 19 op
Aernhcm

,

over den EI-

terberg en

DfWtot EmiEt-



Den 18 deur

Nuis, op

(a) Keulen.
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Den Rynvoogt lagh , gefchonden engtfcheurt,

Of't puin, in d'as van omgekeerde [leiden

,

Enfchoonde Weed' hem reets had ofgebeurt ,

Zoo zat defchrik en d'angft noch in zijn leeden.

Hier krulde een Slang , gins brulde een Wolvenefi ,

Noch dacht het myeen Tempe , trots Thejfaljen

:

Aend'ander kant verrees een hooge veft

,

Een wijdgebouw , bedekt met blaeuwefchaeljen

:

'tfVas(a) Agrippyn, berucht engroot van naem

Van otidts , en tans door *tgrafder Oofterwijzen

,

En Urzelsfloet : noch zal haer eer en faem
Met meerderglans voortaen ten Hemel r'uzen

Op Vondels veer. O Hoogduitfch Mantua l

Verhefzijn beeld aen uwe Hooftgebouwen.

Dit zeyde ikjaft , en quam terwijl zoo nae

,

Dat iknae wenfch haer Kerken kon befchouwen.

Maer hier verzaed , en weder op den tocht ,

En oyer Laen , de bergen opgefleegen

,

Beplant mettvijn , die Dordrechts Doel bevocht ,

Langs Moezeljiroom en Eijn , diepbrend veegen

De zachtegrond , en langs het Nekker nat

:

Den dorjlgelejl aen Zwalbachs zuivre vlieten

:

Te Wisbaed mygewentelt in het bad ,

Dat uit dengrond al kookend op komtfchieten.

Ditgafm' een lujl , dit trokjnijri geeft om hoog

Den Schepper van die wonderen te looven.

De Duitfche mart van Erankjoort rees int oog

,

Zoo wel bekent in alle Vorflen hooven.

Hier droeg deMeyn haer roem op Meriaen
j

Hy noopte my omftaedig op te klimmen

:

Geluk^gewenfcht , nam ïkde naere baen

Van't Mafiebos met Hemelhooge kimmen •

De bogtige Eykjefteyle Lynboom kuft'

In dichte fchaeuw van duiftre wildernijfen.

Terwijl mijn hart dus lag , als heel verluft ,

Zag ikjen beekj, en om mijn dorft tefliffen

,

Zookjomikjif: maer, welkjenvreemt gezicht!

Van traenen die van een Godinne vlooten

,

Eenfchoone Maegt , met oogen klaer en licht

Gelijkjde Zon, haer boezemfcheen deurfchooten,
tya!t,en in de nacht te Wisbaed;n Den 4 te Franckfoort.en van de Heer Meriaen wel ontfangen. Den 7 uit

p^
n
5

r over <*e Mcyn, deur Bovehoezen,en tot Overenburg. Den 8 deur Miltenburgh, Achebil, en tot
Fiiïefern, Den 9 over berg en dal, en 's nacht in eenPofthuis. Den 10 na Redel, en tot Koningshoven.

Den 1 Junij.

Uit Keulen
eerft over

den Rijn , en

tot Bon we-
der overRyn,
en aldaer

vernacht.

Den 2, voor-

by de Zeven
bergen,Bry-

zich langs

Andernach
over de

Moczelbrug,

en tot Ko-
belens.

Den 3 over

Rijn , en te

Lsnfteyn

over de Laen
gevaren : te

Brobach
't gebergte

opgeklom-
men , te

Nachtfteede

en voort nae

deZuerbron
van Zwal-
bach, deur't

Zwalbacher Het
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Hetfcboongelactgequetft , de hand bebloet »

Het kleetgefckemt, de bairen uitgetoogen.

ikjiondverbaeft, en riep: Wie zoo verwoed.

Die niet ontzaag den blixetn van deze oogen ?

Zy boorde met,maer klaegden immer voort

:

Mijn Duit[Mand , acb ! boe z,ijtgydm vervallen ?

Mijn Maegden zyngefcbonden ofvermoort

:

Mijn Steengevelt , met Toorens, Kerken, Wallen :

Het veld is vol vanftinkend lijkgebeent

;

Gelijkjnen ziet om Nortling allerweegen

:

't Gemoed mijns volks , door Krijgsgetier verfteent,

Is nors enftuers , tot beusheyt ongeneegen.

Dus klaegde zy , de Landvoogdes vermaert

Van't Duitjcbe Rijkj haerjamm'rtn dee my zuchten

Denganfchen weg. Voorts zag ikjDonauwaert ,

En Zwabenland , wel eer zoo volgenuchten
3

En Augsburg , trots op beerelijk^gebouw,

Eenfcboonjuweel , een pronkjer Duitfcbefteeden »

Het klaegde wel , en treurden in den rouw ,

Maer bralde doch op welgcmaekte leeden :

Op Toren , Kerkji en Ruizenfcboon bemaelt

,

En S tnieten, rijk vanfpringende Eonteynen ,

En Statuen : den burger die ontbaelt

Den vremdeling eerbiedig. Voort om Weynen
,

En t Hofte zien, met Keyzerlijke pracht,

Zoo voer ikaf, opfaemgebechte hoornen

,

En maften langs de Legb , die door zijn kracht

Dejieenen rolt , enfcbuimt metfnellefiroomen

,

In d'oude kruik der ruime Donauw. Ey

!

Diefcboonfie vloed , Vrinces derftroomgoditmen,

Die Waterjlang , diens pruijfendegefchrey

De Watergoon haerjlreelen doet beminnen :

Hoe kufl zy d'Iw, die ver uit d'Alpes borfl 3

De Drae , en d
y

Ens ! zybruijl met zeeven monden

InPontEuxin. lkftondverbaeft, zytorft'

Ons Boomvlot op baer rugge in korteftonden

Langs Stad, en Dorp, en Veld, en Berg, en Rots,

En kromde zig weerzijds door enge klippen

Offluimerden int ruim -,
dan quamzy trots

Metgrootgetier alfcbutmend' af'te glippen , Cc z
lingen.Den 15 Regensburg bezien, voort deur Donauitraufen voorby Strogenbim>en op Dekkendorf. Den
10 vooioy Oofterhoven, Wilshoven, PalTauw, en des nachts te Wefenoeer. D n xi voorby Alfcb, Lin*s.het
Slot Woltzen, 't Vlek Greyn, en deur den pruifenden Stroedel, voorby de Wervel, en 's nachts te Ips. Den % 1
yooiby Mclch, langs Trinifteyn, en een uer van Weenen geflaepen.

Den 1 1 deur

Wendling,

en tot Do-
nauwaert.

Den 1 1 op
Augsburg

,

deezeStaden

ook de voor-

naemfte hier

onder ge-

noemt wel

bezien»

Mijn paert

verkocht,

en den

17 uit Augs-
burg de Leg
afgevarea,op

een lang vlot

balken, daer

voor ons on-

trent het

midden een

bequaem
huysje ge-

timmert

was. Naer-
middag qua-

men wy op
de Donauw,
en {liepen te

Neuftad.

Dé 18 voor-

bylngolftad,

Kculhdm,
en deur de

enge Velzen,

Of tot Preus-
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Ofdraeyden in Charybdis afgrond been ,

En zwolg een teug de diepe Hel te drenken.

Roemrijke ftroomi myjammeren uw ween

,

Die't Zweetfche heyr u aenbracht op haer zwenken,

\Zag bier eenjiadt,die tot dengrond verplet

Eet hooft begon balf zwijmende op tefieeken ,

Den Ak&evals den Wijnberg , eertiftsnet

Gebavent droeg het eerfle vreede teeken ;

Heb dankjle vree. De Vreedevorfl bewoont

Den x 5 Ju-
%n &wueit zijnjiafin Weenens Hooftkafteelen ,

ny des mor- Daer lande ons vlot , wy treen in Stee , mentoond'

ê5nstoc Ons duizenden van wonderen. Watiuweelen

ge jancj
Draegt vrouw Natuer in haer veelverwig kleet !

Mijn Hart verheugt die vrèmdigheen t'aenfebouwen

:

Jk^ftaroog rond : mijn oog zig zelfs vergeet

In huis , injlraet , in hof-, en pronh^gebouwen»

De Hooffchejeugt befchrijt net Hongers Ros
j

Enylt tgevolgt van aerdige lyvreyen

,

Ten Hoofigeftert met troffen vcderbos

liït midden van haer Tdgien en Lak^eyen.

Dit trotft mijn moed , en brengt my vol gepeys

:

Mijn Konftgodin hier op den troon te zetten

Eejluitik. Op, '
t isgeen verloor e reys-,

'f Vernuft oftfeherpft voor Cezars troon te wetten.

Dus wort mijn luft in dag noch nacht vermoeit >

Om vrouw Natuer haer weezen afte maelen :

Vanyver 't zweet my uit het voorhooft vloeit ;

Mijn ziele brand om eens te zeegepraelen.

Geen welluft lokt mijn fier en jeugdig hart

,

Dan deze alleen mijn konftgodin tefmeeken.

De knoop wort metgewelt enftael ontwart.

Men k*n door tijdt defterkjie muer verbreeken.

Dus voede ikjny met eengewenfebte hoop >

En eyndigde mijn dicht ter halver loop.

Tot Weenen in de maent van July 16 5 1

.

Ik zal u met geen verder dagregifter Iaftig vallen ; maer kan echter niet

naelaeten de Reysliefdige jeugt noch met het volgende vaers , nu verfch uit

de pen komende , te vereeien ; daer zy fommige leffen in vinden zullen , die

haer geenkleynen dienfl zullen doen, zoo zyze maer wel naekomen> al

waer't zelf binnen Rome,
Zn
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Zoo iets bekoorlijkjs , zoo is 't de zoete vrcugt,

Die in bet reyzenfteekt , door verre en vreemde landen.

Mijn hartgaet oopen > in 't herdenken van mijnjeugt ,

Toen iknieuwsgieriglijkyan beete rejrslusl branden.

ikgafdie zucht den toom , bezocht veel braeve sieen ,

Jkjzagveelvreemdigheen, van£ojfcben y Bergen, Daelen,

De Hooftrivieren van Europe , en 't ongemeen

Dat men d' uitlanders toont , de Vrinfelijke zaelen ,

En 't hoflijkjeeven dat men by de Vorslen voert,

't Geval was my niet wars -> maerfcheen my voort te sluwen.

Maer als ikjal 'tgevaer herdenkt wort ikjmtroert

,

Enwatme alover'thooftgewaeytis. Ikjnoetgruwen.

Geen eene Scylle aüeen , ofeen Charybdis keel ,

Heeft my op 't onvoorziens!gedreygt om in tejlok^en ,

Maer al d' Harpjen , enSyrenen> namen deel

Aen mijn verderven , 't zy door laegen ofverlokken.

Dejeugt tasl bundeling nae 'tfchoon bekgorlijkj>oft , Reyslcflci

Daerjlang en Adder zich bedektlijkjtcbtêrfcbuilen

:

Daerom , als u de lus! van'ti eyzen[peelt in 't hooft ,

Zoo my voorz. icbüg al die doodelijke kuilen :

En hou verdacht al watgy niet voorzeeker kent ,

Geen landaert lichter als ons volkje te verleyen ,

Zy zijn luidruchtig, licht verlokt, en veelgewent

Aen Baccbus. Maer op datgy dit niet moogt befchreyen-,

Ontdeden niemand oit} hoe ver uw reyze slrekt.

Vlie lichtgezelfchap , en verkeer met vroome lieden ,

En voertgygeit mee , zie datgy 't voor elkbedekt •,

Want altijt zijnder>die uit rooflusl u befpieden.

Neem nergens berberg,als by een bekenden waert i

In kleyne kroegenfchuiltgemeenlijk 't rot der dieven.

Zie datge in't noodeloos al uw verquislenfpaert ,

Om. , waer't de nood eyfcht , u op't eerlijkft tegerieven.

Zijt heus van ooge en mond , en lajler noit de zeen

,

Dieyder Stads of volks gewoonte keurt voort befte

:

Laet Staet en Godsdienft , boeze u ookjmisbaegt , met vteên -,

Ofgy bcfpeurt te fpade uw dwaes beflaen op't lefie.

Drie dingen zijnder noch , diegy vermjden moet ,

Dat 's , non ofzelden met uw landaert te verkeeren i

Want onder twintigen vindgy maer eenengoet ,

Ten minften bindren zyuinde tael te leeren.

Cc 3 Ten
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Ten tweeden , moetgj u wel wachten voor de wijn

;

Want warmen dunken doet , baert mtcbteren berouwen ,

In 'tgeen u vreugdegaf , verkeert in boos fettert,

?:.; : UH en 'f quacsl is , betgevaer der lichte vrouwen.

Mijn lieve Schilderjeugt , wat ikji bidden mag ,

Laet u vanditgefpuis verleyden noch bekooren
;

Bier fcbuilt de fcbelmery in eengeveynsl gelacb
,

In l:effei:jkj>elonkj gy zjjt gewis verhoren

,

Indiengj J-ojefs rol bter me: kloekrnoedigfpeelt.

Irrwner ugeslaeg, waeromgy zjijt utüandig ?

Dat 'i om in weetenfebap en kpnsl , en niet in weeld

Uw' koftelijken tijd teffülen ±
poog verstandig

Teleeven. TVel, ik_neem datgy te Roome&ijt,

Dit's de beroemde School, kier lijnde me esiersluipen,

Defihoone slatuen , 'tgeheug van d'ouwde tijdt ,

Hier vindgy bloemen,dte wel waerdig zjjn te plukken.

Vroeg op nu 3 gae beslee de tijdt van dag te dag ,

Ik Alles te bedien : gewen metteykensliften

't Be si nae te bootfen , en ? tw veel uw macht vermag ,

d'Aeloudheyt t'oegslen , en bet pit d*er uit te z.tften.

Maer wijl 't enmoogltikjs , 'r ontelbaeregetal

Der Marbre beelden , en beiuchte Scbildeiyen

Al nae te tej kenen , ó Schilderjeugt , zjoo z.al

't V nut ujn, om in kon si en kennis te bedyjen ,

Datgy u z,elfsgewent den alderbeslen aert

In wijs vanfcbilderen door naerstigheh te leer en :

Doch zjoo j datgy niet blind de meesiers , boe vermaert

,

Als naeaept , maer met ernst , als wmdgy baer t rotjeeren.

Behalven nu } datgy u dus met konsl verrijkt,

Zoo z,aXtwel voeglijkjjjn , datgy de vremdigheeden j

cT Aeloutheen > en al wat d' uitlanderrioesbekljkt

AerAejhgm : wk!t beslier der booven , wondre z,ecden

,

Gewoonten , en al wat dtervaerentheit u vafi

Geleert heeft : want dewijl een Schilder by degrooten

In wereltwijz.en veel verheeren moet , zoopasi

Hem eengejpraekzjtetnbey: met kennis overgotnen.

T>ie dus z,ijn reys aenslelt , 't zy dat by keert ofblijft ,

Geen wonder , waer by is , dat by datr wel beklijft.

Maer my dunkt dat ik, in'tfchrjv^n van dit vaers, wederom binnen

Roome geraektben. Zeker jae> want hier zijnwy nu juift voor het ver-

maer-
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maerdePaleys vanFarneze. Hier gaenwy den grooten Hercules, en de Blo- ?-ï.vr, ^
ra, en andere pronkbedden, vooroy. Maer binnen zmlenwy inde kunft-

—

"

ï
'z ->

kamers, met yzere deuren bewaert, vrouwoeeiden van Rapbaeltn Parme-

zAen , en konteriey tiels van Tttuen zien : den Chrsfius van Af. Agnolo , en ce

konftvan Da Vinfi, en Carats. Ook een zaelevan Taddeo Sukuio, wijriers

veel ftatuen, bet groot en minder gewelf, en verkilt;.*te kamertjes van £%
rats , en andere van LAnjrunco.

In dat van lodowi^e zul: gy een fchoonen her met onteibaere ftatuen vin- lo-'o*:::

den, en ineen vierkant lulthuis d' uitnemende Tumjin 't weirïelvan Guart-

finDacent. Ik zwijg van 't kabinetmetiatiieylcu, en'tledekant m et edele

gelteenten ; want veel raerder en edelder zult gy de Uaieryen drv kamertjes

vol van uitnemende fteenen beelden vinden. En in 't groot paievs de ?l:>.:o

en Proferpn van den Ridder Bemin , en , nevens veel andere ftatuen en ftok-

ken , vierfchooneiügueren van Guido.

Gaet gv in dat van MutttM, gyzult, nevens dekunft van ftatuen en ^— :2t3 -

ftukken , u ook over veel luftige fonteynen verwonderen.

In dat van Oldobrandw zultgy, onder honderden andere Schilderyen, .^P^
"

de konft van Paulo Verenen , en den ichoonen Bacckus van T;:;4ir, vinden.

Maer holla, tenlmt mytans ni« tgeheel Rome deur te wandelen, de

Bendvogels mochten my als groen wederom opvatten , enten :\-zeie-

roael van de kev fnvden.

De Nederlantfche Schilderbende is te Roomein onze voorouders titdt „ rL

mgeltelt, tot vercpikking deriluimerenue geelren. Daeronrrangtrr.en ce ;---

groene aenkomehr.gen met geeftigen tceltel , en naekte verre mi-gen >

voor 't hol der genei mer.iiien , by u
:

cu:e Syoiile ; en vereer: 'e: met nieu-

we naemenvan krachtigen zin. Daer ipceltmen de zorgen laet dunkende

waen in zoeten Aibaen ai, enherwiegtmen de _;een , die noch niet wel ge-

bakert zijn. Ó Hoe geiukkich zijnze, die dit ten gcede ge~ijt ! en die,

als den verjongden Ram van Mede*, uit den Bencketel ipringen , daer : : :
: ' ?- : -"-

menigen Vtbmia verfmoortbhjrt; jaeovergeiukkich zijnze. die haere dwaes-

heden overleeven , en haere zorheden nazien. Deeze uitiranningen zijn

zeeker heuglijk, maer v 1 van gevaer, en te meer vooreen leeteode geeft,

die lichtelijk verheft, en verleytworr. De Tas van Fax'-.:.; gafonstotLon- __
don een zoete zotternv,vermi:sweom denuitlech van Ica^ou Rtitquen ftaeiig fcx
aerdisegeeftenbveenkreegen, daer can van dingen gerept ~:e:u. a:e: on?

leven te kort toe zouwzijn, om aen alle te gedenken , ik twijgnktc in-

den. Maerdeezeis met onzen eeuwichbev^eegvinder Kj. :''-.:'< meOisoé-
ker , in ftilheit verdweenen. De fchilderachtige Florentijnen , ondei

Schilders en liefhebbers, nuhonderten vijrtich jaer geleden rechte.: :.-.::.

hun twaleven een vermakelijk , maer kofielijk gild op , dat zy yan de Pan ?;
c

" raoiï

n::.:>
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noemden : hier onder was den uitnemenden Andreas del Sarto , en- uitfteken-

den Joan Francisko Ruflici : deeze hielden op zekere beftemde tijden een

avondmael , waer in yder een by beurten waert ofheere was : yder van de

gaften mocht 'er vier meede brengen , nevens een byzonder prezent tot het

gaftmael , en wanneer twee iets gelijks brachten , zoo vervielenze in boe-

ten. Toen Joan Francisko op zijn beurte 't gezach voerde , hadde hy gemaekt
een groote Pan vanlywaet, gefchildert, dienende voor tafel , waer in zy

altemael zaten : den ïtaert van de Pan kromde zich met kamlelaers om hoog,

met overvloet van lichten , de gaften in 't rond gezeeten opende zich de Pan
in 't midden, waer terftont een boom met voor yder twee gaften een fcho-

tel met fpijze , op zijn takken geladen , \ uit oprees , die ontlaft zijnde weer
nederdaelde , terwijlmen konitich op inftrumenten fpeelde , en de genoo-

de zich vermaekten : achterna bracht den boom ook het tweede , en voorts

het derde gerecht; en mendronk'er lieflijken Hetruflfchen wijn. Hufiup
gefchenk tot de Pan was op dat mael een ketel van pafteydeeg , waer in Ja-
TJtn zijn vaderom te verjongen doopte; deeze twee figueren waren twee

gezoode kapoenen , geheel als menfchen ofpigmeengevormt, alles goed
om teeeten.

Andreas del sarto vereerde eenen Tempel , gelijk die van Sint Jan te Flo-

rencen , met acht kanten, doch ftaende op kolommen. De grondveft was
een zeer groote fchotel Gelee, teweeten, van geftorkerde fode gemaekt >

van verfcheyden verwen van Mazaik, zeer lieflijk omt'eeten; de porfiere

pijlers waren worften,de Bazen en kapiteelen Parmezaen kaes , de kornifen

gebakke fuiker , het koor geftoelt marfepein , den leflenaer kalfsvlees , den

zangboek deeg , en de noten en letters pepergraenen : de zangers waren

gebraden lijfiers met open bekken , met koorkleen van dunne verkens vlie-

zen. De bashouwers waren duiven, en zes vlas vinken hielden als den boven-

zang. Eenen Spiüo bracht een ketelaer, gemaekt van een groote Gans,
hebbende by hem allerley gereetfchap, om, zoo 't noot deede , de Pan te ver-

flellen. Eenen Puligo leverde een braetv erken ingedaentevaneen fpinfter,

acht flaende op een broet kiekens voor de Pan. Een ander had een fmake-

lijk aembeeldvan een varkens hooft, en andere ftoffevoor de Pan toege-

recht. öLukullus, wat uitfpanning is dit ! ó Wat fchoonervoorbujgvan't

Truffelgild. Luylekkerland. Maer wacht, Jaetonsookvan'tgiltvande Tröjfd hooren.

Deeze vrolijke Tuskaners op een tijd in een hof geavondmaelt hebbende

,

en noch ontrent Roomkaeskens beezich , die zy eikandere alfpeelendein

den mond kaetften , had onderwijl een van hen een Truffel, en wat kalk

daer op, alzoo'tfchijnt datmendaer iets metfelde, gevonden. Hy hem
behendich in'tfpel voegende, wierp een> die om Roomkaes gaepte, de

be/lagenkalkinden mond 5 des wert van 't gezelfchap zeer gelachen , en
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geroepen, de Truffel, deTruffel. Hieruit ontltont het gild van de Truffel

van vier-en-twintich perfoonen,twalefmeerder en twalef minder geheeten :

hunteykenwasde Truffel, en hun patroon Sint Andries. Dit gild, beltaen-

de niet dan in goed fier maken, fpel en vrolijkheit, bekoorde zelf groote

heeren , als van Medicis en andren. Deeze waren gehouden , als 't hun Feeft-

daghwas, terplaetfe, daer 't den heere befchey den hadde, opeenbyzon-

dere wijze gekleet te verfchijnen ; want die elkander gelijk waren,vervielen

in breukej ookwiert elk, na dat zijn kleet hem voordeed, ter tafel ge-

plaetft engeè'ert. Eens onder andregeviel't , datzy alle door 't bevel van

den heere in metfers kleeren verfcheenen, met Truffel en hamer in den

riem, end' opperknechts met hun gereetfchap; de Heer van het gild wees M ,-, .

hun op een tafel, de grond vaneen Paleis betrokken , dat hy hun beval te

bouwen, d' Opperknechts brachten flux ftoffe om te werken , te weten,

een lekkeren kolt van dun deeg , datmen daer noemt Lafanga , in hunne bak-

ken, inplaets van kalk, ook verfchenkaes en room hart gezoden, dat zy

Ricotta heeten, welbeftroit en vermengt metfuiker, gerafpten kaes , en

fpecerye : in plaets van zant , konfitueren, fuikerbroot, en ftruiven. De ge-

houwen fteenen in korven en bakken aengevoert waren wittebroot , koeken,

taerten,en dergelijk,om den grond vaft te leggen. Zeker grooten fteen wert

van den meefter als mishouwen afgekeurt en doorklooft : deezewasvol 2e-

braden lijders, leverbeulingen, en dergelijk, het eerfte onbijt voor de

opperknechten. Noch brachtm'er een groote kolom, die zy opbraken,

en vonden hem gevult met gezoden kalfspenfen, kalfsvlees, kapoenen,

en zoo voort, 't welk zy aten , nevens de bazevan Parmezaenkaes, als

ook het kapiteel, wonder aerdich gemaekt van gebraden kapoenen, kalf-

vlees en tongen. Ten leften wert 'er op een wagen een uitnemende konftige

architrave, met haer frijze en kornife aengevoert, met zoo veel goede

fpijzen toegemaekt , dat het verhaelen te lang zouw vallen, en alzoo't fchey-

denstijt wiert,zoo viel 'er, na eenige donderdagen, een regen $ des zy 't werk
verlieten, en ydernaer huis trok. Eenandermael, toeneenen ?anz.ona heer

van dit gild was , ging 't 'er aldus toe : Die van 't gildegezelfchap ter plaetfe

gekomen zijnde, en by hunnen heere zittende, zoo verfcheen'er Ceres,

zoekende haer dochter Troferpina, die van Pluto ontfchaekt was , hen bid-

dende zy wilden haer volgen tot in de Helle. De broeders , nae eenich over-

leg, Honden 't toe, en komende in een kamer met weinich licht, vonden zy

een wijdgapenden mond van een Serpent , welks hooft alleen den ganfchen

muerbefloeg, Cerberus driemael gebaft hebbende, zoovraegde Ceres, of
haer verlore dochter daer niet binnen was? Menantwoorde jae: maer Tinto

weygerdeze wederom te geeven, doch bad de moeder enal'tgezelfchap

ter bruiloft. Dit eyndlijk bewillicht zijnde ^ traden zy bydeelen tuffchen

D d de
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de tanden in: want hetferpent ontflooten floot den mond, totdat zyal

binnen waren. Zy quamen eyndlijkin een ronde kamer, daer alleen een

klein lichtken was, zoo datze naeulijx elkander bekennen konden. Hier

De Helle-
ver ĉneen een leelijken droes met een gaffel , die hen aen een tafel met zwart

£,e ft€ bedekt deede zitten. Pluto beval, datmen , ter eere zij nder bruiloft, de

helfche pijnigingen zou laeten berulren ; toen zagen zy, door het hooft van

een walvifch en verfcheide gaten,aerdige inzichten , en de helfche ftraffcn

,

gelijkze den Poëet Dames befchreven heeft, fchriklijk gefchildert. De
gerechten van deeze feeftfcheenen algruwlijke gedierten, maervan bin-

nen waren 't verfcheyde goede fpijzen. Gernelden droes met de gaffel was
hofmeefter in 't opdifTen , en eenen zijn makker fchonk uit een glazen hoorn,

van buiten als een leelijke flang toegeftelt , delikaten wijn. Het banket de-

zer bruiloft was niet dan doodsbeenderen,maer van zuiker gebak. Toen zey

Pluto-, dathy met de bruit te bedde wilde, en datmen de verdoemden weer

zouw aenvangen te pijnigen. Strax met een wind raektenal de lichten uit,

en men hoorde een verfchriklijk gehuil en geroep -

y
rmerTcorts daernae qua-

men de lichten wederom , en zy vonden het droevich banket wechgeno.nen,
en in fteede van dien een prinfelijk avondmael aengerecht. Teneynde van
dit quam een fchip, brengende allerley koftlijke konfitueren voor koop-
manfehap. De fchippers zich gelaetende weder te laden , brachten allen^s-

kens al de mannen van 't gild op een Bovenkamer, alwaer opeen geeftich

toneel een blyfpel ofklucht van Philooenia gefpeelt wiert, die ontrent den
morgen eindigende de feeft befloot , en de galten gingen vrolijk naer huis.

NEGENDE HOOFTDEEL.
Vervolg van 't voorgatnde,

§&ffl|$lff I T deeze twee (heitjes kanmen genoeg verftaen , wat het Truf-

Wkx0£Ê felsilde inhield. Tot deeze vrolijke oeeften behoorde ook Leo-
i-.davmiys ÏMm\Jïïm narde daVïnci , hoewel hy moodiik haer aller meefter geweefr,
r i - yhTèêgs&z* is. Hy rechte op de verkiezing van Paus Leo de tiende, veelaer-

dicheden aen: hy maekte van dun deeg eenige vogelkens en dieren, die

hy vol wind blazende deede vliegen. Hy deede veel Schaepedermen 't vet af

doen, dun maken, en va(l aen een, dat menze al mocht bevangen in de

palm van een hand : en van in een andere kamer liet hy in beyde einden bla-

zen, met twee Smitsblaesbalken , zoo dat de ganfche kamer daer hy met

de Heeren was , fchQon al vry groot > vervult wiert. Hier by geleek hy de

konft,
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konft , die van klein tot groot opwies. Nu wy van 't verkiezen eenes Paus

geroert hebben , zoo zeg ik dit; dat de uitfpanningen eens Schildergeefts »
t Maekcn

ontrent verkiezingen van Vorfien , Krooningen, inhaelingen , ofgeluk- van Schou-

wenfchingen menichmael vorderlijk zijn. Hier kan de geeft zich vermeyen toneelen,

in't uitvinden van Schoutoneelen , Zeegewagens , Triumfboogen en Tro- 5*j2l f
feen : hier wort al fpeelende lofen loon verkreegen , en een konftenaer in't bogen,

eeren van vorft en volk geëert.

Gy moogt ook , lult het u , de verlooren vonden der oude Bouwmeefters En andere

weer opzoeken , die zekere Beelden van zelfs deden rij zen: en van Schil- kunftvon-

deryenheymelijkinde hoogte te verfpreyen, en andere onverwachte ver-

makingen bedenken j en te weeg brengen , dat het geen , dat te vooren

vaftwas, zichopent, ofdat het geene , 't welk te vooren open was, zich J^:^ 00

te zamen voegt ; of dat het geene dat uitfteekt , te zamen krimpt , en tot
"

'

'

zich zelfs komt. Want dusdanige konftige bedriegeryen Hellen al de we-

relt in verwondering , en maeken dat men een groot gevoelen vanden vinder

heeft. d'Egyptifche Priefters, in de konft ervaren, wiften haereafgoo-

den in de kerken op een ontzag verwekkende wij ze te plaetfen , en fomtijts

zoo, datze door verborge openingen, die in de wanden ofwelffels waren

,

een fchierlijk licht van d'opgaende Zonne ontfingen , waer door de

vergulde Zonnen , of kroonen , die zy op 't hooft droegen , fchee-

nen te branden , en om her te lichten , tot groote verfchrikking van

d'aendachtige aenfchouwers , die , d'oorzaek van deeze trek niet ken-

nende, waenden, dat deeze Godheeden, als met een wonderdaed haere

devotie begunftigden. Zeker een gruwelijk misbruik van deeze konftvon-

den, daer ik wel wenfte dat onze genaemdeChriftenheyt geheel vry van

was. Want ik heb ook gezien, dat men dergelijke oogbeguichelingen in

Kapellen en Kerken in't werk ftelde , die men dan een heylig bedrog noem-
de , en hoewelze d'aendagt der toezienders , gelijk ik zelfs niet en ontken ,

fcheenente vermeerderen, zoo houd ikze voor ongeoorlofde middelen,

voor fnoode bedriegeryen , en voor voortplantingen van overgeloof en ver-

doemelijke Afgodery. De konft verlieft den naem van konft, als men de toe-

zienders daer door in gevoelen brengt , dat'er een meer dan menfehelijk ver-

mogen onder fpeelt , jae men magze dan met recht een fchelmachtige

guicheleryeenToverye noemen. Maer dit loopt buiten onzen winkel. Ik

zal u de byzonderhedén der toeftellen , hoemen overgroote Paerden of

Reuzen met latten, hordetakken , en ftrooy opraemt , en naderhand

bepleiftert, ofmet papier beplakt , nietleeren, veel min Zeegeboogen en

Wagens te ver zieren , de Schilderkonft en haer befpraekte Zulter zullen'er

gezamender'nand werks genoeg in vinden. Men moet in zoodanige werken OefK-ning in

vocreerft een zinfpreuk zoeken, en dan de geheele orden tot des zelfs ver- Poezy.

klaring en uitbreyding fchikken. Van de Poétifche uitvindingen is boven

D d 2 ge-
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geroert. Het oeffenen van de Poëzie, of ten minften het leezen der zelve

,

is de Schilderkonft zoo eygen, dat het byna nootzakelijk fchijnt; maer
elk zie toe dat hem deze Sirene niette wijtvervoere. lkzwijge vandeuit-

fpanningen, diede Schilderjeugd , in'tna't leven te gaen teykenen, met
malkanderen heeft, als meer tot belang van de kunft, als tot uitfpanning

behoorende. Wy willen alleen , wat zy al fpeelende tewerk ftellen, aen-

Teykenfpee- roeren. Wy hadden in Itaiien drie fpeelen , waermeedewy, als wy maer

houtskool vonden , alle wanden vervulden, 't Eerfte was , van met
zeer weynige ja by byna zonder trekken , deeze ofgeene bekende , 't zy zijn

weezen , ftand , of beweeging , zoodanich uit te beelden , dat hem een

yderftraks kende; 't welk fomtijts zoo wonderlijk gelukte, dat men het

in een met arbeyt beleyde Teykening zwaerlijk had kunnen verbeteren. Het
tweede was, dat iemanteenich dier, halve maen, hafpel , ofwathywil-

de,op de muer teykende:beveelende aen een ander, daer dan met eenich toe-

doen, eenDrinkvat, gebergt, of gereetfchap van te maken , of wat hem
inden zinfchoot : waeropdan een yder ftaerende, de inbeeldingen dapper

wierden opgewekt, en hier uit zachmen dikwils belachlijke, en fomtijts

verwonderlijke gedaentens verfchijnen , die uit een 's menfchen begrip

zwaerlijk zouden hebben kunnen voortkomen, te meer als dit bevel , van

ditofdatuithet alreets daer ftaende werk temaken, van den tweeden tot

denderden, en zoo voort tot den laetften voortging. Het derde was, dat

twee ofdrie zonder eenich beftek op een groote muer op verfcheyde plaetfen

elkeentrony, hand ofvoet, of rugge ofelleboog, ofwat hy wilde , be-

ftont te teykenen , tot dat de muer met ftukken en brokken redelijk bezaeit

was, als wanneer zy aenvingen elk des anders begonnen ftukken voorts

op te maken, en middelen te zoeken, om de zelve op de befte wijze in

een tamelijke orden te brengen; en door byvoegingen ofaen, oftot mal-

kander te laflen. Waer toe geen kleine opmerking en kracht van inbeelding

vereyfcht wiert. Poljimnia heeft ons van eenen Prem'mety die op dusdanige

wijze ook fchilderde, reets verhaelt» Wijders zoo is't wel een nootzake-

lijke uitfpanning liefhebbers aen te fokken, waer toe den handel van pa-

Van Printen pierkunft geen kleine aenleydingplach te geven. Zeeker , het paft een Kon-
ftenaerwel, dathy de printen en teykeningen der voorgaene Meefters in

eerenhoud: want buiten dathy de konft in't geheel in achting ftijft> zoo

vindhy geftadich eenige voorwerpen, die hem den geeft wakkeren, en

aen eenige nieuwe vindingen doen gedenken. Deze liefde tot papierkunft

is in onze dagen zoo hoog gefteegen geweeft, dat ik voor een moezel-

mannetje, gezegt Uilenfpiegel , van Lukjts van Leyden , by de tachtich

rijksdaelders , door Rembrant , heb zien geeven : en de ronde pafïï van den

zelvenmeefter is noch voor ongelijk meerder prijs verkocht. Maer deeze
zot<=

Derde.

Mecenaten

verwekken.

Handel,
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zotheyt is door een noch veelarger waenwijsheyttans by nae verfmoort,

end' oude papierkunft wort doordomheyt van haere achting berooft, en

van vermeetere L zeis met de voet getreen : omdatzy, ophaereygenbrod-

dery verheft , in d' oude kunft niet dieper zien , danin een wetfteen. Het
F

.,.,,

koopen, handelen, en verruilen van Schildery, voegt ook een Schilder, ryen>

opdateenyder, door zijn voorbeelt aengemoedicht, daer toe worde op-

gewekt. Want wie zal liefde tot de konft krijgen , 200 de Schilders zelf niet

voorgaen ? En hier door bekomt men ook de gonft van andere meefters

,

alsze zien, dat gy ook aen haere werkende eere doet van die te bcgeeren.

Apeües kocht al op, wat hyvan Frotogenes bekomen .:on, zoo doet onzen

braven Lely , al wat 'er van den Ridder van Djk^ veyl is. Rubens merkende

dat hy van zeker Schilder om zijn hooge achting benijd wiert , befteede den

zelven dadelijk een ftuk werks aen , hem het zelve na zijn vollen eyfch beta-

lende , en ftak hem door die beleeftheit zijn nijdige oogen uit. Zeker , het

is een grootezaek, dooreen konftliefdige voorgang veel vermogende lief-

hebbers in de kap te brengen : op dat zy de konft niet komen te vergeeten.

Ik wenfchte wel , hoe vreemt het ook luiden mach , zelf liefhebbers als

Keyzer Auguftuste kennen: dezen machtigen vorft liet fomtijts, op zijne Vreemde

banketten, eenige Schilderyen'tachterfte voor of omgekeert, van bank koop van

tot bank te koop veylen: waer voorde gaftendan byder gis mochten bie-
^ueton^hi'

den, en de hoogftein'tbot waskooper, 'tzy dan dat hy winft of verlies Anvuft.
"

dede. Maerzy dienden van Auguftm geluk meedegedeeltte zijn, die dus,

gelijkraenzegt, een kat in een zak wilden koopen. Wy raedenonze lief-

hebbers liever eerft dewaerde der ftukkent* onderzoeken, op dat zy niet

bedrogen worden , en geen walg van de konft krijgen. Eindelijk, hetlee- T ,ö
, ,

'
.

ö , Tf> . , ,'° . > .. . Lezender
zen van goede boeken, en de natonen des ouden en nieuwen tijts tot uit- Hiüonen»

fpanning te onderzoeken , is al te noodigen zaek , en te wel by yder bekent

,

om hier geftelt te worden. En wat tot de oefrening der zedige deugt, d'op- Oefkning

rechte en waere uitfpanning des Schildergeefts, behoort, paft ons niet 4« deugd,

hier te leeren ; maer mooglijk zultgy uit onze Calliope noch wel iets ver-

ftaen,
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De Poëterfle.

Het zefte Boek.

' Inhoudt.

J\J Uroert Terpfichore des Schilders eygenfnaer :

Z' ontfleekt eenyvervier , om op de Tafereeten

Tefpeelen metpalet , enborflels, enpinfeelen:

Enwat de verwen alvermogen i toont zy klaer.

Zy handelt verder 5 van't Natuerlijk koloreeren

:

Hoe 't Toezie zachte vlees zachtrondich dientgemaelt

:

'Dat elks dings kolorijt met vlijt dient achterhaelt

:

Eengoede Handeling vanjongs afaen te leeren.

Men noem' 't welteiknen vry degrontveft , Raem 5 en Kiel,

't Welfchildren is dan 't zeil, 'tgewelf, ofeer de ziel.

Op de Print.

T*\Z?,S SchildersMuzepafteen hooftpronk vanpluimaedjen
*~* Vanveele verwen , nuzy't Scbiiderfchool beheert

:

Met recht wort dees Godin als Jufiterge'èert ,

Die Schilder en Toéet verrijkt metrhaerJteraedjen.

Dees meldmet kleuren , die met woorden , 'tgeen hy wil :

d'Een voert de zwaenepen 5 en d'ander zwaenefchackten

:

Maer Ketelfchilderde , fchoon niet om te verachten ,

Met vinger , voet , en duim , een overvreemdegril-

Som zijn tot kleinicheyt en netticheytgedreven

:

Maer andre zoeken 'tgrootfl en heerlijkfl uit het leeven.

IN-
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INLEIDING.
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U leen ons uwen vederbos , ö Terpficbote, uw veelverwige

pluimaedjelop dat wy van de verwen en't koloreeren fpreekende,

de waerheit verklaeren. Godin , die in fchoonheyt al uwc Zufte-

ren te boven gaet, en zoo luchtich na demaetvanalleriey fna-

renfpel danft, leer ons ook pinfeel en verwen na degelijkheitdernatuer

voeren, Engydie, van Jupiter begunfticht , een luft hebt voor alle goden

uw kunft te toonen , deel ons ook uwe gaven meede : op dat onze Schilder-

konft haere oogen mach voldoen > en zy voortaen zoo hoog opfteygere , als

zy immer geweeft is.

EERSTE HOOFTDEEL.
Tot Aenmoediging.

Om nu , mijn Schilderjeugt , die van de eer en glory der groote

Meefters tot wakkerheyt wort aengepiikkelt, laet u vrydien

naery ver ontfteeken. Laet d'eerzucht vry uw flaepen verhinde-

ren, want de deugt heeft ook dien aert, datze'tgemoettot Naervvpr

een yver verwekt om de voorfte voorby te flappen. It is no Herezy to ontljmn verwtkr.

Apelles. Een grootmoedich harte ftaet niet alleen, om al die noch leven,

in vermaertheyt in teloopen: maer zelfs, om al die oytdoorluchtich ge-

acht wierden , voorby te rennen. Zoodanich prikkelen de fpooren van naer-

yver en volgzucht, datze de flaepende eergiericheyt ontwaeken, en alle

krachten doen infpannen , om zelfs boven vermogen te geraeken. Door
naeryver quam Zeuxis tot zoo hoogen graet in de Schilderkonft ,dat de voge-

len door zijn gefchilderde druiven bedrogen wierden.En die zelve drift leide

de hand en't veritant van Parrafius , dat hy dezen zegepraeler overwon. Dit

zelve vierontftak Raphael Urbijn, om den grooten Buonarot de loefafte fnijdê:

En Imcbel Agnolo om een ongenaekbaere hoogte te beklauteren. Zie dan.vry,

ö Leerlingen, malkanderen in de konft met, dorft ik't zeggen, nijdige

oogen aen, doch zonder van de heusheyt in het borgerlijkleeven te wij-

ken. Poog vry met Ce&ar nae d'eerfte plaets, en met Alexanderommeet

dan een werelt t'overwinnen. En fchoon 't u zwaer valt, enudenatuer
niet zoo zeer begunfticht heeft , en gy de hoogte van debovenfteplaetfe

niet en kunt bereyken , verheft daerom den moed niet ; want het zal zelf

geen geringe eer zijn , als u de tweede , jae wel de derde te deel valt. De
brae-
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braeve geeften des ouden tijds mocht het koude zweet van angft ten hoofde
afdruipen, alszy teRhodus denfehoonen Jatyzus van Protogene

s

befchou-
den, daer Apelles zelf van verdomde, jae daer nae uitbarite , dat hy een
wonder in dekunfl zach: ofandere, als zy aen debevallijkeFe«#neKoos
geheylicht geen hand dorften flaen, om iets weynichs, dat 'er noch aen

ontbrak, te voltooyen. De Beeltfnyders ook, mochten zich over den
Jupiter Olympius ontzetten, en in 't zien van de ftatuevan Doryphorus bleek

worden; maer zy lieten daerom niet nae te meerder te yveren, en queeten

zich zoodanich , dat haere werken , fchoonze niet al de verwonde-
ring verdienden , nochtans raeerendeels lofrijk en prijswaerdich wier-

den geoordeelt. Het is ook enkel deeze drift van naeryver geweeft, die op
eenen tijdt teflfens zoo veel heerlijke meeiters in de kunlt heeft voortge-

bracht. En men ziet met verwondering , dat niet alleen in de tijden, die

met de kunft in den hoogden graet gepraelt hebben , maer zelfs in die eeu-

wen, in welke de konlt als wederom opgedolven wiert , de voomaemfte
geeften meer hebben getracht malkander te tarten en de kroon afte winnen,

als datze het doelwit , dat de waerachtige konft voorftelt , hebben gezocht

te tretfen. Zoo kampten d' oude antijken onderling , om de volmaekte

khoonheyt. DeRomeynenindelaetfte Eeuw, om die wederom van den

dooden op te wekken. De Venetiaenen, om wel en natuerlijk te koloreeren.

DeDuitfchen, om tengere naektenmet geplooyde kleederente dekken.

En naederhant de Nederlanders, om met verkrampte litmaeten een won-
dere zwier te weeg te brengen: en eyndelijk, in onze tijdt, om met on-

noodich fijmelwerk malkander blind te fchilderen ; hoewel dit by de geene,

die wijzer zijn, vermijd wort. Echter lachen deeze futfelaers de rechtfehae-

pe Schilders uit, vermitsze de ftikziende liefhebbers, die zich over kin-

derlijke kunsjes verwonderen, op haer zyde hebben : dieze, neevens de zin-

delijke vroutjes, met zindelijke Bonetjes, fomtijtsinkasjes opgeflooten

't gout uit de beurs lokken ; en wijs maeken, dat 'er geen andere Schilde-

ryen , als die van haeren trant , goet zijn.

~~T W E E D E HOOF T D E E L.

Vwi't koloreeren. Eneerjlvanietsvlax.

Oog is het wel teykenen» zegt Vermander y maer bovenal het

wel fchilderen of koloreeren, waer toe alles ftrekt , te achten.

De verwe geeft eerftde rechte volkomenheit. In onze lichae-

men,zegt Senek^ > worden eerft alle deelen , die ofonaengenaem

ofaengenaem om te zien zijn, op hare plaetfe gefchikt: maer de verwe,

die
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die d' oogen meeft rooft , wort in 't lelie , als'tlichaemzijn volmaektheit

alree heeft , daer over geftort.

En even gelijk deTeykening de waere grondveft van de Schilderkonft ge- wel kolo-

achtwort, zonder welkers vaiticheitzy kreupelen verminkt is ; zoo is de reeren is als'c

konft van wel koloreeren wel by een fchoon gebouw te vergelijken , zonder gebouw op

welke de Teykenkonft van haere voomaemfte verfieringen ontbloot blijft.
v^fj°

n

Tg _

En gelijk een gebouw zonder vatte grondveft , hoe fchoon opgefmukt , ont- kenkonft,

ftelt, vervalt, en te niet word
-,
zoo blijft de deugd yan een goede grond-

veft door onbequame timmering ongeacht.

Wanneer de Tejkenkonft als'tlichaem u?ortgepreez.en ,

Zoo moet de Schilderkonft de geeft en z.iele weegen , En cJe
•

.

Bet hemels vuergelijkj dat inPrometheus beeld daer af;

Het leeven eer
ft ontftakj. de konft van teyknen teelt

't Geen door de Schilderkonft als leerend wortgehoore ,

Van al de Goon begaeft metgunften als Pandore.

Want fchoon 'er veelekoniten op de Teykenkonftgefondeert zijn, zoo en

is'ergeene, die dezelve totzoo hoog eentop van volmaektheit opvoert, kr
°" e

v

r

J
c "

als wanneer zy een waerdich voorwerp verbeek hebbende, door het wel hare macht

koloreeren geholpen, een wonderwaerdige Schildery maekt. Daer en te- ontbloot is.

gen,wanneer de koloreeringe valfch is , zoo zouden mooglijk de trekken en

linien wel goet konnen zijn , maer zy beelden niet uit 't geen zy anders ver- Dar iS
«
^e

mogen, dat is, denatuergelijkenonfeylbaerte vertoonen, welk de ware "^'u *

Schilderkonft in haer volmaekten graedt ftoutelijk belooft. j^k tefchij-

Micbiel Agnolo Caravaggio zey de , dat alle Schildery Bagateüi , kinderwerk nen.

en beuzeling was, wiens werk het ook zijn mocht, die niet na 't leven ge-

fchildert was. Vermits 'er niets beter , niets goet , als alleen de natucr te vol-

gen zijn kan. Des wegen fchilderdehynoitftreek anders, als na 't leven.

Het onderwerp der Schilderkonft is , gelijk te vooren geroert is, alles

natebeelden: haervoorwerp dan is de eeheele zichtbare natuer, waer van y°evT
r~j

zich niets in onze oogen vertoont, or het heeft zijn eyge vorm en gedaente, dinüéinhaer

waer van wy tot noch toe gefprooken hebben -

y maer zelfdeeze gedaenten zelfs lubben.

worden eerft zichtbaer door hare koleuren , die de dingen by zich zelfs heb-

ben: welke beftaen of in enkele onvermengde, ofvermengde. De enkele

koleuren zullen eenen konüoerfenaerniet zwaer vallen met gelijke enkele

verwen na te volgen , ten ware zy buiten reyks van de onze in kracht uitftae-

ken , waer in wy ons fomtijts wel verleegen vinden. Maer veel naeukeurige

geeften hebben 'er zoodanige uitgevonden, die degemeenever overtrof-

fen j doch hoedanich wy ons daer in, 't zy in 't uitbeelden van vier, glans,

en licht gedragen zullen, volgt hier achter. Enkele verwen beezichtmen

inadelijke wapenen: maer wy zullen dit gebruik, ah te gemeen zijnde,

E e over-
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overflaen, enfpreeken alleen van het Schil derachtich enkel: als by voor-

beeld : in uw werk een gladde mueragie , of eenig quaftig befchot te bren-

gen, zal niet zwaer zijn , maer een vorderlijke weghen becjuaeme trap tot

dekunft. Hier komt de fpeelendeSchilderjeugt haett met gemeene dingen

Énkele ko- na 't leeven gekoleurt , en uitgefneden , of met brieven en kammen te voor-
leuren met fchijn: en vind gemak in iets vlaks op een vlakte te verbeelden. Nochtans
Terwcn,aftc

js Wierook eer meede ingeleit, wanneer vorflen envorftinnen bedroegen

platte din-
wierden. Parrafws lywaet, ofvoorhang, behield hem de zeege tegens den

gen, moedigen Zeuxis : en den Maltbe&er verkrijgt noch daegüjx grooten roem

,

inzijngefchilderde tapijten.Ook zijn 'er, die fchoonverwige Papeljoentjes,

' gelijk ik gezien heb , weeten afte drukken , die dan met verwen opgequikt

vry wat wonders fchijnenj en d' onweetende bekooren. Andere maeken
mollige grondetjes, en drukken 'er bladeren op, gelijk ik toonen kan, en

weeten die dan, alleen met de kleur bekommert, aerdich op te fieren.

Zelfin eeni- Slangen, HaegdifTen , Tarantels,enKikkers 5enalleongediert,machik wel
geronde wec}erom Dp deezen eerften trap {feilen , en van een gefchilderde Vüese of
zonder lcha- _ . . r

z
.. .

L
. • . ,

D lT ö
,

duwe valt
Spmneisiomtijts vaneenige waenwij zen groot werkgemaekt. Laetons er

licht, allerley kruiden en bloemen, zeegewasen hoorens, en wat des meer is,

byvoegen : en hoewel geen van al deeze genoemde dingen zonder ronding

en fchaduwing beftaen kunnen , zoo zullenze nochtans , in een open lucht

,

en overal gelijk licht nagevolgt , den aenkomeling doen zien , dat zijn vly-

tige opmerking ook meefters zal doen vergiften.
Kopitenn, Tot iet vlaks opeen vlakte nae te maeken, behoort ook het kopieeren

van allerley Schilderyen , een gewoone en zeer nutte oefïening voor d' aen-

komende jonkheyt, byzonderlijk als zyeen goedtftuk tot haer prinfjpael

hebben : want dit geleyt hun als met de hand tot zelfs ver buiten hun begrip

,

en doet hun een zaek verrechten, die hunne krachten te boven gaet. Maer
gelijk eenonervaeren Stierman, zonder kompas en zonder kaerten in een

kleyn Schip de zee kruifTende, een groot Schip, daerhy weet dat een goet

Pylootinis, in zijn zog volgt, en t'elkens zijn koers nae zijn voorganger

herneemt, en fnedich toeziet : zoo zult gy, ó Schilderjeugt , met zorg-

vuldicheyt toezien, datgy den rechten wech zeylt; dat is, dat gy den

rechten zin van het meefterftuk treft. Ik kon my naeulijx zonder lachen

houden, als zeker gewaent goet kopyift mylaetft zijn kunft toonde, wel-

ke hier in beftont, dat hy in 't kopieeren vanoudeeneenichzins verdorven

fchilderyen, de berooktheyt, fchimmelen verfterving hadt naegevolgt,

jae beter, als de reft van 't geen 'er noch goedt in was. Hy bedriegt zich

ielven, die met zulk een nae-aeping der outheyt onkundigen poogt te bedrie-
•

% gen ; want dus volgende zalmen altijts achterblijven. Mamuritu Veturitu

wiftden Schilt, die 0«/»d'tvolkwijsmaektedat vanden Hemel gevallen

was,
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was, wel zoo konftichnae tefmeden, datmenze vanden eerftenniet en

konde'onderfcheyden; maer mooglijkis dieneerften ook van zijn eygen

handwerk geweeft. Zoekt gy gelijkheyt, zoo maekt uw werk zoo deugde-

lijk als'tprinfipael. Zoo zal uw wel naevolgen u den rechten wcgh leeren

gaen]: en beeld u in , dat gy het aengevange werk alleen met de hulp van dit

voorbeelt volvoeren zult, om te gemakkelijker ftraxdaeraeniets dergelijx

uituzelventemaeken, Ik zoude ook meefters in dekunft niet ontraeden,

iet goets van een ander, 't was dan van ouden ofuitlanders , fomtijts eens

nae te volgen: want mooglijk kon dit, door de vernieuwing , de fluimer

uit onze oogen drijven j maer die zich inbeelden meefter te worden met al-

tijtstekopyeeren, zonder oyt zelfs iets uit eygen vinding te beftaen , acht »

ik bijfter verdoolt. Chares heeft degietkonlr van Lyfippm niet gel eert, metomzelfj
dat hem zijn meefter fomtijts een hooft vanMyron, eenige armen van Prd-daemae mcc

xiteles, of een bord van Folycletus voorftelde, maer hy heeft zelfs al deeze onderwi
is

dingen zijnen meefter helpen maeken. Men moet andere meefters werken
aen

n

^
U
T

s

,

naevolgen, om zelfs meefters werken te, leeren maeken. En dit had lyfip-

pus , die eerftmaer een gering koperfmit was, van Eupompus onthouden,

die, gevraegt zijnde, wat meefters handeling menmoft trachten te vol-

gen f op de mart , die vol volx was , geweezen had : en met eenen ge-

zegt, datmen de natuer als een groot meefter behoorde te volgen. Eer wy
nu wijder van het fchiften der verwen oft het koloreeren fpreeken , zoo laet

ons eens zien wat de enkele verwen zijn. Maer ach Eufranor van Ifthmos

inPeloponezien, heeft ons zijn boek niet naegelaeten^ was ons dat geluk

te beurt gevallen , wy mochten u beter vergenoegen.

DERDE HOOFTDEEL.
Van de Verwen.

Lle dingen hebben haerekoleuren inde fcheppinge bekomen,
en zijn door het eerfte licht zichtbaer geworden. Verfchaf ons

nu,ö Terpfichore,een verwrijke winkel.En laet het niemant vreemt

dunken, dat wy dekunft verhandelende, ook van de werktui-

gen ophaelen : want onze verwkennis is zoo noodich aen de Schilderkonft

,

alsde letterkonftaenallevryekonften. En gelijkmentothetfchrijven van

eenich woort verfcheyde boekftaeven in yder lettergreep neemt, zoo

neemtmen in het koloreeren van eenich ding tot yder pinfeel ftreek ver-

E e 2 fchey-
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fchcyde verwen. Dat wy dan onze gedachten eerft over Je enkele verwen
laeten gaen , zal niet vruchteloos zijn.

Darmen de Het is t' eenemael onmogelijk, zegt Hermogenes, datmen de vermenging
narueren der dingen grondich zouw kunnen verftaen, voor men een byzondere ken-
kracht der nifïe van elk vermengbaer ding heeft. Indien iemant een graeuvve ofmiddel-

hoort te kêr>-
verwe » ofliever tufTchekleur {ofmez>etinte) na den eyfch zijns werks zoekt,

nen,eermcn zoo is 't hem vannoode, dat hy denatuer van de donkere en lichte verwen
indebree- kent, om de waerachtige breekinge te voorzien, d' Oude zegtmen , dat

'"1^ maer vier verwen gebruikten. Apelles, Echion, Melantbius, en Mikgmachw 9

hebben haerewijtberoemde werken, zegt Plinim, alleen met vier koleuren

gemaekt , en nochtans wiert elk byzonder tafereel , voor den fchat van een
ganfche ftadt verkocht.

De koftelijke verwen moeten, naeden eyfch der wetten, zegt Vitru-

viuii van den aenbefteder , en niet van den aenneemer des werx verfchaft

worden.

De Hooftkoleuren zijn zeven, en de planeten toegeeygent ; maer de

verwen, die wydaer toe hebben, zijn onbepaelt in 't getal,

't Geel. Pan&ust Phtdias broeder , fchilderde de mueren van Minerves tempel in

ElismetSarïraen, inmelkgemengt; maer andere naemenSil Atticum, of

den Atheenfenoker. 't Bekoorlijk gout wort ook onder de verwen getelt,

en is Sol, ofde Zon toegeeygent. Hetbeteykent wijsheyt, edelheyt, of

groormoedicheit. DenZeegodt Neptuin plachmen met een geluwen man-
tel te bekleeden. 't Geel, dat wy gebruiken , is lichten en bruinen Room-
fchenoker. Maftekotten en fchietgeelen. Men kan het opriment in fchoo-

ne kleederen ook fomtijts te pas brengen.

P^rr^/na beziende tot zijn werk zekere aerde , gebracht van Eretria, de

hooftftad van Negropont. Deze was wit , gelijk krijt , en een goet genees-

middel. Maer Melantius wit was , gemaekrvan Tripoli of Melimum.

't wit. 't Wit behoort Luna toe, en beteykent onnoozelheit, zuiverheit, en

waerheyt: maer by de Javanen droefheit. Byons is het fchelp-of lootwit

meeftin 't gebruik.

't Roodr.
^et R°ot ^er ouden was Sinopit Pontica. Wy gebruiken Indiaens en bruin-

root , vermelioen en meny. 't Root behoort Mars toe , en beteykent hoog-
heyt en koenheyt. De Menie wiert by d' oude konftenaers zoo fparich ge-

bruikt), zegt Plmiusy als byons de geneesmiddelen. Maer in zijnen tijdbe-

ftreek men geheele mueren met deze verwe j tans wortzedoorkonftgezui-

vert en niet geheel ondienftig bevonden. Van vermelioen en meny haer na-

tuer en gebruik by de Indianen , als ook by d' oude Romeinen , ziet Acofta.

1.4.cap. ii.

't Zwart. 't Zwart was de vierde verwe byd' oude Grieken: want men houd datzy

geen
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geen andere als Wit, Geel, Rood, en Zwart gebruikten; en dit Zwart

was Vitriol, of anders Tiigmon van gebrande wijndroeilèm , ofdruifker-

nen; hoewel men ook zegt, dathetyvoir of Walrus zwart van ApeÜesge-

vondenis. By de Javanen beteykent het zwart vreugde, maerbyons rouw
enrreuricheit ; men voegt het Saturnm toe. Men gebruik nevens 't yvoir en

Walrus ook uitgebrand lampzwart, maer metbeeter geluk gebrande wijn-

gaertkoolen. 't Goudt met andere metalen gemengt,geeft een blaeu fchim-
'

c B l a <-U ^'-

mei van zich, dat by eenige ver boven den ultramaryn geftelt wort. Maer
wonder dunkt het my, datd' Aeloude Schilders geen blaeuw zouden gehad

hebben , als alleen 't geen uit hun Wit en Zwart gemengt wierr , daer onzen

Jan van Eik,j uitvinder van d'Olyverwe, zoo fchoonenlazuer tot zijn wil

had, dat toen Coxie zeker zijn (tuk kopieerde, daer een blaeuwen mantel

van een Mariebeeld in was , hy in 't zelve kleet 3 2 dukaten aen lazuer ver-

fchilderde • deeze was hem door begeerte van Koning Philips , uit Venetien

van Titiaen toegezonden ; en , zoo men gelooft , uit het gebergte van Hon-
garyenj en beeter te krijgen, eerden Turk daer meefter wierr , gelijk 'er

veel verwen voorheen bekent geweeft zijn , daermen tans niet van en weet.

In eenrotiTeby Baja , fchoon alles verdorven is, zietmen noch de over-

blijflels van koftlijke verwen, daer verfchildert , die tans raer te bekomen
zijn. 't Blaeuw hoort aen Jupiter, en beteykent kennifïe en getrouwicheir.

Wy hebben tot ons blaeuw 5 Engelfche, Duitfche, en Haerlemfe AlTen,

Smalten , blaeuwe Lakken , Indigo , en den onwaerdeerlijken ultramarijn.

De groene verwe verquikt de quaede oogen , zegt Senek*'-, maer ik

wenfchtewel, dat wy zoo wel het groen , als het Rood of Geel, tot on- 't Groen,

zen wil hadden. Terra verde|is te zwak, en fpaens groen te wreed , en d'afTen

t'onbeftandig. Het berggroen is by ouden tijden tot het aenfmeeren van

kladderyen gebruikt geweeft. 't Groen beteykent jeugd , fchoonheit,

vreugd en onverdorvenheit , en paft Venus.

Depurperverwe, zoo hoog byd' ouden geacht, wiert genomen uiteen 'tPurpcr,

zeekere fchelpvifch, hebbende in hare kieuwen een witte ader, daer die
tPaers

»
en

koftlijke vochticheit in beftoten lagh. De vindinge van dien fchrijftmen Her-

kulestoe, ofeer zijnen hond, wantmenzegt, dat Alcides eens met zijn be-

minde Tjros langs der zee wandelde, en dat den hond by geval een deezcr

viflehen, by andere {"lekken , of mofleis, dienaemaels Parpurea genocmt
wierden, van de zee opgeworpen, in den muil vatte , verwende zich

zelven met die fchoone koleur: waer oyer Tyros verwondert zijnde, den

halfgodt hare liefde weygerde , voor en aleer hy haer een kleet van die ve?-

we verfchaft hadde ; het welk dien Held korts daer aen te weeg bracht. Dit

bloet uit de geopende ader wiert in een looden klok gezyprookt , en met den

waefTem van wat ziedend water overgehaelt. Menmoftdeezenvis leeven-

É e * dicli
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dich vangen, en dit gefchiede aldus : den purpervifch heeft een tong, van

ontrent een vinger lang , voor fpits , 200 dat hy daer meede een oefter kan

opbreeken.Nu zoo omhingen de vhTchers biekorven met oefters,die zy in de

zee wierpen,waer op dan de viflchen aenquamen, prickende in de oefters, om
daer mede wech te zwemmé: maer dezelve zich fluitende en vaft zijnde,wier-

den de viflfen gevangen. Zy vertoonden haer in 't begin van 't voorjaer , maer

in 't opkomen van de hondftarre waren zy niet te vinden. Haer verwe was
verfcheyden, nadekuften, daer zy zich onthielden • want ontrent Afri-

ka wasze violetverwich ,maer ontrent Tyrus,}daer de befte viel , roozenroot.

Onder de fchatten,die Alexander de Groot te Sufa verkreeg , zegtmen dat

drie hondert duyzent ponden zwaertevan Hermonifche purperen gevonden

wierden , die men aldaer vergadert hadde s in den tijt van hondert ende ne-

gentich jaren, en hadden niettemin de levendicheyt van verwe, alzoo

frifch , ofzy noch geheel verfch hadden geweeft , behouden ; en men zegt,

dat de oorzake, waer doorze zoo goet zijn gebleven , was , datzy geverwt

hadden geweeft met heunich, inde wollen, die te voren ^in root gefte-

ken waren geweeft,ende met witte olie in de witte wollen; maer men vind'er

vande zelve geverwt van zoo langen tijdt af, die noch de kracht van haer

verwe heeft, zuiver ende affchijnende. Het pont purperverwe wiert ten

tijden Augufli met hondert penningen betaelt , maer het dubbel purper , dat

zy Dibapba Tjrria noemden , golt duizent penningen , dat is, hondert goude

kroonen. Philander meent , dat het Sil Atticum , ofden Atheenfchenoker

ook purperich was. Wat daer van is, kan ik niet verzekeren, 't Purper

wort Memtrius toegewijt. By ons zijn de lakken in gebruik , niet alleen de

paerfle, maer ook de Blaeuwe, Groene, en Bruine, of fchietgeelverwi-

ge. Maer dit zy genoeg tot ons voornemen.Wy laten de reft de verwwinkels,

en den naeukeurigen liefhebbers bevolen.

VIERDE HOOFTDEEL.
Van der Verwen beteykening.

Y moet , nevens de kennifle der Verwen , ook iets van haere

beduidingen weeten , om of't 11 voorviel in verzieringen en zin-

nebeelden , door de koleuren der kleederen , uw uitbeeldingen

Der Verwen \j^^nffp^ te bekrachtigen. Gouten blaeuw beduit 't gebruik van 's we-
beteikening.

reltsluft: maer gout en graeuw zorgvuldicheyt. Inkarnaet be-

teykent maetigen rijkdom , en violet trooft- van liefde. Oranje met groen

vermengt meld hoop en vrees. Bn het grijs, met het geel geeft te kennen

kommer in het verkregen goet te bewaren. De
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De gematichtheden onzes lichaems beeld men aldus uit', Rootbeduit Gcaiaticbc,

Woetrijk, blaeuw galachtich , wit koutvochtich, en zwart zwaermoeT
,iecndes

dicheyt. Zoobeeltmenookde vier hooftftorfen: 't vier door root, delocht
'chacraï*

door blaeuw, 't water door wit , en de aerde door zwart uit.

Van gelijken de vier tijden des jaers, als door 't groen de Lenten, door :J[s

"a

root ofgeel den Zomer, door blaeuw ofblaeuw en root den Herftft,en door't

zwart ofbruin purper den Winter.

Wilt gy de trappen des ouderdoms door verwen te kennen geven f Het
wit paft tot de zeven jaer , 't blaeuw tot de vijftien , 't goutgeel tot de twin-

tich, 'tgroentotdedartich, 't root tot vijftich , 't purper tot feventich ja-

ren, en 't zwart tot de doodt.

De verwen, die de deugden beft paffen , zijn, het goud en dentopaes DeuSden -

aen't geloof: 't zilver aen de hoop ; 't root of inkarnaet aen de liefde:

't blaeuw aen de ftant vafticheit , en de gerechticheit : 't groen aen de fterk-

heit : 't violet weerfchijn aen de getempertheit;en het zwart aen de wijsheid.

Maer wy laten 't genoeg zijn met deeze ftaeltjes j want te veel muizene-

ften in't hooft te hebben maekt de zinnen verfuft. Gy moogt, als gy ver-

der verleegen zijt , met Cefar Ripa te rade gaen.

De Schilderyen te verniiïen was van outs in gebruik : maer zommige zijn
Verns

zoo verblind , in aen haere onaerdicheden deezen glans meede te deelen

,

datmenze wel by z,otte Kleef mocht vergelijken, die niet alleen zijn bedor-

ve Schilderyen, maer ook zijn kleederen, k3p, en bonnet vernifte, en

zoo al glimmende langs ftraet ging. Apelles gebruikte tot zijn heerlijke wer-
ken een zeer dunne vernis , die zijn Schilderyen voor ftofbewaerde , en een

fchoone glans gaf, jazoogladmaekte, dat, alsmenzeaenroerde, men'er

vanbefmeert meende te zijn. Deeze gafde verwen een zachte en gloe-

jende luifter 5 en was by niemant dan by hem alleen , bekent. Maer ik hou-

de dat dit op wasverwe ofliever lakwerk geweeft is. Onzen vernis van Ter-
pentijn, terpentijn ojy, en geftooten Maftix gefmolten , is bequaem ge-
noeg tot onze werken.

VIJFDE HOOFT DEEL.
Van de vermengde verwen.

Van de brce-

VoUodorus d'Athenienzer , die in alle dingen de fchoonheyt kingeder

zocht, heeft de breekingen derkoleuren, en haere verminde- lZ™™c
Cor~

ringen uitgevonden , en zijn geboorte ftadt , met dien roem wordingc

vereert. Een fchoone en enkelde verwe komt met de behaeg- genocmt.

lijk-
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lijkheyt vaneenenkelde klank oftoon in de muzijk overeen , zegt Veruld-

nuus, maer de breekingen vanverfcheyde koleurenmaekeneen aengenae-

me harmony : te weeten > als deeze breeking nae de kunft gefchiet. Nu zoo

zijn onze olyverwen totideeze breekingen wonder bequaein: zoodat de

vermengingen , die Zeuxis te weeg bracht, in zijne Centauren, of half

menfchelijke en half paerdelijke lichamen, daer defchrijverszoo wonder

van roepen, in d' olyverwen zeer lichtelijk zijn uit te vinden ; en de Her-

moge verdwijning of verfmelting , door de zelve gemakkelijk te verwo-

nen is.

Sïr Kenniïme Digbjf vermeet zich van de vermengeling der verwen te

InkisTrcA- fc hrijven. De veranderlijkheden van middel koleuren, zegt hy, mogen
tiesojbo- ^ van de Schilders leeren , dieze op hare paletten vermengen, met een

* ' zamenvoeging der ftrijdige: zy geven voor, dat als het wit een bruine ver-

we vermeeftert, dat daer dan een root ofgeel uitontftaer. Maer, als het

zwart het wit flerk overtreft , dat daer danblaeuwen, vioietten, en zee-

groenen uit voortkomen. Zeeker, de Schilders, die dien zoo hoogver-

lichten man dus onderrecht hebben, verdienden van Apeües verwvrijvers

befpot te worden. Want noch root noch geel enkan'er uit wit en bruin

Vermenging voortkomen , ten zy het bruin alreets overmatich rood ofgeel is , noch dee-
van gstKege ze verWenen laten niet afrood ofgeel te zijn, fchoonze bruin zijn. Zoo

zullen ook geen blaeuwen , groenen noch violetten uit de kracht van meer-

der zwart vermengt worden; maer een weynich wits kan zwartachtich

blaeuw, paers, of groen, wel ietwes, of, zoo veel men wil, verlich-

ten. De vermengelingen van twee verwen, indienze elkander bevrient

zijn, brengen geen andere middelverwe uit , als die na beyden aert, als

groen uit geel en blaeuw , purper uit blaeuw en root : gelijk de vermengin-

gen in den Regenbooge te zien zijn. Daer en tegen zullen de vyandige ver-

wen eikanderen byna geheel vernietigen, en niets anders dan een graeuw-

achticheit voort brengen ,als te zien is in 't zamenmengen van groen en root.

Een graeuwachticheit, zeg ik, maer zoo mocht men alles, wat juift niet

root, geel, of blaeuw was, graeuw noemen. Neen. Deeze overeen-

komft en ftrijdicheit der verwen heeft ons 't vermogen van byna al wat

inde natuer gezien wort na te koloreeren, toegebracht; zoo darter niets

anders als een wel geoeftent ooge, om de natuer met oordeel aen te zien,

van nooden is. Het oordeel van de verweis hier het voornaemfte , indien

maer het dingen in de natuer tuffchen de uiterftens onzer verwen bepaelt is.

Want te vergeefs zoumen de Zon met oker nabootzen , ten ware zy taende,

of door een wolk fcheen. Wel aen dan, gy fteltdatde dingen, die gyna

koloreert, noch lichter, nochgeeler, rooder , blaeuwer , groener, paer-

fer, zwarter, noch wat 'er meer is, dan de verwen op uw palet zijn. Zee-

ker ,

verwen.

Haer groot

rermogen.
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ker, indien uw oordeel maer kracht heeft, zoo hebt gy'tgewenftein uw
vermogen , en de oefïening , mits dat uwen yver blijve, zal u zeer doen

naderen. Ten zal u aen de verwen niet ontbreeken , indien uw oordeel maer

goed is , en gy uw krachten in 't werk fielt : want gy hebt meer dan ApeÜes VermiK
^

proefftuk aireet s op uw palet .Kunt gy de breekingen der verwen, die gy voor ^d'oudc
hebt na te volgen, maer wel met hetverftant bevatten, gyzultze zonder mier vier

grooten arbeit wel uit uw palet zien. Ja lichter dan den beelthouwer, die verwen bad-

een flapenden Kupido met zijn verftand ineen vierkant ftuk marber zach,
dcD *

even gelijk hem Pficbeby ^«/^«ibefpiede, doch van Parifen fteen , waer

toe hy geen anderen arbeit deede , om den zelven daer uit te krijgen , als

dat hy den fteen rondom zijn huit afkapte , en hem voort wederom glad met
haeje vellen poli j (ie. Was dit beek in den fteen ? zoo leyt een vol-

maekte Schilderyook reets op uw palet. Zie maer toe, dat gyze daer uit

krijgt. Men heeft deurgaens een doordringende kracht van opletting van Dat is, de

nooden, omdedingen in hare juifte en onbefmette breekinge der koleu- dingen haer

renwelnatefpeuren, endie met onze verwen te verbeelden. Want wy en ntCu;r
'

l
'
kc

zullen den lof, diemen aenonnatuerlijkgekoloreerde (tukken geeft, nira- ^
wcn 8c

"

mermeer toeftaen, hoe zeer 'er de waenwij ze liefhebbers mee pochen: de

natuerlijke koloreeringeis alleen lofwaerdich. En dat veele zich miswen-

nen , en van den wech dooien , gefchiet ofdoor een verfloffing in hare op-

merking , ofdoor een verwaentheit , van door een van Midas gepreeze ma-
nier van koloreeren zelf denatuer te verbluffen. Ik en wil hiermeede niet Op 't leren-

tegenfpreeken , datmen het fchoonfte uit de natuer verkieft , en het zelve fteen lief

op'tlevenft en lieflijkftweet tefchikken^ want dit roemen wy boven al. '^

Maer veele hebben zich, met een verdorven oog , tot green, geel, blaeuw Watdacr

of gloeyend roodt , jae tot zwart fchilderen begeven. Andere hebben hare^ta
"^ *

tronyen bloozend, als ofze gevild waren, gemaelt. En andere wederom werpeitjk.

hebben 't wit fchilderen als een fchoonen vond om de juffers aen te haeien

aengevangen. Maer de zuivere natuerlijkheit zal alle valfche vonden ver-

bluffen en verdueren. Zeker , het wel koloreeren is zelfveel groote meefters

te zwaervan gewicht geweeft: want fchoonze wel raed witten, om haeren

hoogen geeft in teykeningen los en aerdich te betconen , zoo is den 't We! kofo-

zelven wel flaperich geworden , en halfin de verwen verfmoort , eerze iets,
T:eTiD ls ve>

dat de natuer geleek, konden op 't Tafereel brengen; waer over veele als o^v-a
wanhoopende zich alleen een wijze van koloreeren gewenden , omlnere

a

Teykeningen in Schildery te brengen •, zonder op eenige natuerlijkheden

te letten, als of de kolorijt hun niet aenginge. Niemant duide'tmy ten

euvel, dat ik zelfs vermaerde mannen noeme, Kornelüvan Haerlem, Bar-

tolotneut Spranger , Julio Roman , en den grooten Micbel Agnolo hebben 't ko- En hec
^

ia -

loreeren byna geheel over 't hooft gezien. Daer en tegen hebben Tïttatn, J^jJ^L,
F f GW- trokken,

*
"
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Gïorgione , Caravaggio en andere , 't zelve zoo hoog geifchat , dat hunne bé-
nijders hun,als wande vóirich in de Teykenkonft te zijn,doriten befchüldigé.
Men moet in de Teykenkonft geduerïg zien op te klimmen , en in 't bree-
ken der verwen, in'tkoloreeren, de natUer zien nae te komen: ƒ en dit
laetfte, hoe onnafpeurlijk het in'teerfte fchijnt, zal door de gewoonte
van opmerken hoe langs hoe lichter en doenlijker bevonden worden.

ZESTE HO.O'FTDEE'L.'
Wegens de kolorijt van het menfc heiijk naekt.

Ronding.. Hair, &c.

'v
ITilK^I

E bloote Teykening (zegt Tlutarchm) heeft nergens nae zulk een

'tVermen- i l§l|f bewegende kracht, als de verwen: gemerkt dezelve, door het
gen der Ver- 1 \ÊÈji bedroch van een levende geüjkenifle, alleen machtich zijn ons
wen * lo«^ gemoed te ontroeren. Echter derfik wel zeggen, dat'er geen ko-

lorijt en is j dat geweldich met ons gezicht ftrijt : want fchoon inonfters en
gedrochten ons doen yzen, alszëin't leven zijn, zoo hinderenze ons doch
in Schildery niet. Zoo dat deze ontroering de volmaektheyt des geheelen

werks moet toegefchreven worden.En zoo zegt ook Demokfitm , dat de ver-

wen, door een bequame vermenging, in een maetfchiklijke Teykening;

eerft haere kracht en vermogen bewijzen. Dit is waerachtich, want de
Teykening wort door de natuerlijke kotoreeringe,en de koloreeringe door de

zekere en maetfchiklijke teykening tot volkomentheit gebracht. Maer deze
Voorna- twee ontmoeten eikanderen noit heerlijker, als in het naekt van een menfch,
merulijkin'c waer in de natuer haergrootfte vermogen , zoo'tfchijnt, in*t werk Helde,

om aen die fchoone gedaente zoodanich een Edele koloreeringe en verwe
deelachtich te maken , als tot het meefterftuk des alwijzen Scheppers fchijnt

te behooren. Daerom hebben alle groote meefters , by wien de konft van't

wel koloreeren in achting geweeft is , in naekten en tronien al haere krach-

ten gebaert, om de natuer voornamentlijk hier in nae te volgen. Flinius

zegt, dat Apeües een van de oude Hel den naekt fchilderende (want de Grie-

ken waren niet gewoon iets te bedekken) zich zoo pijnde , als ofhy de Na-
tuer zelfs wilde uittarten , en ten ftrijdt beroepen. De natuer der zachtvlee-

Vleesachtic- 2ige verwe is zoo bekoorlijk, datter geenerley blanket zei by halen mach.
cyt'

Hótneer en Virgiel vergelijken het menfchelijk vlees fomtijtsbyyvoir met
root overft reken; fomtijts by lelyeri en roozen. Maer ftort vry , ó Schil-

derjeugtl een benne met blydroode roozen uit, en ftroy*effpierwitte lelyen

met
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met handen vol onder, aenmerk de fmeulende wederglans , die gy in die

bloemen ziet , ten zal u op ver nae geen vlees en bloet uitmaken. De
Poëet weyt hier met zijn pen buiten fpoor, maer 't pinfeel is aen naeukeuri-

ger wetten verbonden. Men houd zoodanige Schilders alleen voor de befte c
konftenaers, zegt Nax.Unz.enus, die aendegefchapene dingen op haereTa- Dckonftbe.

fereelen de waerachtige natuerlijkheit geven, daer andere door een dwaze ftaetin geen

vermenging van vermakelijke kleurkens,niet dan wiltzang vertoonëj en niet fchoone

alleen van de rechte konftoeffening afwijken, maer ook den eerlijken naem r eDS '

van Schilder onwaerdich zijn. Treflijk voorwaer, want men vint'er, die

waenen meefters in de konft te zijn, fchoon haere naektenfehiergevilt,

often minden geverft fchijnen
;

gelijk Pan by Vhgiel

:

i r v
£Arkader veegodt Pan quammeê, daergy dusjlooft ,

Byglom van menyroot en vlierbejfe om x,ijn hooft.

Ten is zoo lichten zaek niet, in't wel koloreeren genoeg te doen. Den
grooten Parraüus , die geroemt wiert van bynae ten top der volkomenheyt

,

in't deurfchilderen van zijn werk, gekomen te zijn , wiert echter van Eu-

franor berifpt , wegens zijnen Thefeus, tegen welken den laetften een om
ftrijd fchilderde : dat die van Parrafws met roozen , maer den zijnen wel

met goet vlees was gevoed. Zelf de belte Italianen hebben , in de vorige

Eeuw, vry wat fteenachtichroodtgekoloreert. En'tenverontfchuldicht

haer niet geheel , fchoon men vertelt , hoe Rapbael Urbijn een berifpenden

Kardinael betaelde , gelijk dit vaers te kennen geeft:

Sint Pieter niette root , z,ey een der Kardinalen Eorberifper

Tot Rapbelvan Urbijn, endatbehaegbtonsniet:
elc lmpc

,

By was befehaemt , x,ey dees , als ikj)em afbouw maelen,

Omt leven , dat by bier z,ijn volgers leyden zJèt.

Want fchoon een van de Zon verbrandt vifïcher de roodtheyt zeer eygen

is, zoomoetzedeeygenfchapjdieinvelenvleefchvereyfcht wort, niet te Noch te wit
.

buiten gaen. 't Is dan niet genoeg , dat men fchoone kleuren mengelt , maer

men moet de waerenatuerlijkheyt nafpeuren. Want noch marber noch al-

baft, noch blinkend yvoir, is by 't zachte vel te vergelijken. Des fneeuws

witheit trekt niemant tot zich, maer het poezele naekt bekoort , ja beto-

vert. Het zy dan datmennaekten van kinderen, ofjongelingen , oflijvige

worftelaers, of magere en uitgeteerde lichamen, ofbaedende nimfen , ja

hemelfche Godinnen fchilderej men zie toe , datmen de verwen zoodanich

breeke, dat het vlees fchijne; datmen de kalkachtigevvitheyt mijde. Ver-^

mander zegt , dat eenen Jaquesde Bakker tot Antwerpen eerlt een vleefch-

achtige maniere van fchilderen invoerde , koloreerende zoo niet mét enkel

wit,maer verhoogende met een natuerlijke karnatie.Zeker, zijn naemgenoot

Jaques üzBakJzer tot Amfterdam is hem zoowel in deze prijslijke waerne-

F f i mine



Noch te

blaeuw, ofte

groen.

Eygenfchap

pen en toe-

vallen.

228 T E R P S I C H O R E.
ming naegevolgt , als hy hem in naem is gelijk geweeft. Ik zwijge van Rem.

Niet te geel, bram en andere , die dit konftdeel wonderlijk hoog achten. Andere die de
fteenachtige rootheit vermijden , en van het wit een afkeer hadden, zijn

tot een houtachtige geelheit vervallen , en haere beelden fchijnen als fchou-

vegers , met roet beftreeken : en deze meenen , datze Titiaen of ?ordenone

wel navolgen , vennitsze van deeze meefters weiken gezien hebben , die 'er

ofberookt, of door ouderdom , wat taenachtich uitzien. Eevenmoet gy
toezien , dat uwe naekten * door een lootachtige blaeuwhey t , ofwel groen-

heyt , geen vhTchen fchijnen • het vleefch heeft een veel gebrokener verwet

en fpeelt in duizent veranderlijkheden binnen 't beftek van zijnen aert. De
rootpuiftige Sileen blijft vleesachtich , hoe zeer zijn trony gloeit : zoo
blijft de geelgeroofte vilTcher Proteus, de blanke, Galate) enden beftorven

Afis o^Adoon. Men ziet een vleesachticheit in een moor , en hem zelf fchier

verbleykenenverbloozen^ gelijk Heliodorus van den moor Meroebm zegt:

Doorfchaemt en btyfehap hem het bloet in 'f aenücht fchoot ,

Wantfchoon hy zjpartwm , wiert hy bruin , of purpricb root.

Gy zult het vleefchachtichkoloreerenookgeenkleynfïeraet geven, wan-
neerge de toevallen met befcheydenheit vertoont : gelijk Del Sarto , die

zijnen ontkleeden I&aak^,, ter plaetfe , daer hy meeft ontdekt lcheen geweeft

te hebben, wat van de Zon verbrand maekte. 'tZynu datgy arbeydende

handen een gekloofde en rompelige huit geeft, en een opgeftroopten arm
aen den Elleboog doet verblanken ,|of dat gy de voetzooien zandich maekt,

of met eelt bezet, zie wel toe, aen wien dit paft : wantdebefmettingen

engebreeken, teveelwaergenomen, worden walgelijk.

Nae de vleefchachticheit volgt de ronding. Hierin wiert Niftasbyd' ou-

den boven andere geprezen ,want zijn dingen ftonden ofze verheven en half

rond waren geweeft. De ronding waenen eenige door harde en zwarte fcha-

duwen en blinkende lichten , die zy hoogfelen noemen , te weeg te bren-

gen , maer zoodanige naekten fchijnen eer van metael , dan zacht vleefch

te zijn; of ten mintten vertooningen van kaerslicht. De befte Schilders

hebben de ronding eer door poezele zachticheit, dan door gewelt te weeg

gebracht: want het natuerlijke naekt rond zoo- wel in een gemeen licht,

alsineenaltegedwongeftrael, en beter, wanneer 't het licht van vooren,

als te fnel van ter zijden ontfangt. Want de ronding is niet anders , als een

omwijkende vermindering.

"Konding.

ZEVEN-
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ZEVENDE HOOFTDEEL.
Van 't Hair en Kleedy.

Airwelennatuerlijktekoloreeren, ftaet fierlijk. Uolbeenzegt-

men , dat veeltijts de huit , ontrent voorhooft of kin,eerft fchilc yan
'

t^tt

derde, en daer na de hairties, (treek voor (treek, daer over trok.Ik

laet dien grooten meefter in zijn verdiende waerde , maer hou-

de meer van de verwe , die 't vlees en hair te zamen maekt met een loflic-

heit na te bootfen • de glanfen en wederglanflen op haer rechte plaets

te zwieren, zonder juift hair voor hair aen te wijzen. Maer wy zullen hier

niemant te naeuwe wetten (lellen , houdende ons aen dit vaers ;

De rechte zwier komt uit dengeefi alleen

,

Van aerdicb hair, gewolkte, enlojjekleên.

By welgefchilderde naekten voegen ook aerdich gekoloreerde kleederen,

op dat uwe beelden daer door te meerder welftant mogen genieten. Indien

gy VorfHnnen uitbeelt , zoo laetze vry in zijden gewaet en met paerlen en

edele gefteenten fchitteren : Maer zie toe, datunietengefchiedeals Apel-
R

...

les Difcipel , die Helena fchilderende haer zoo opfchikte , dat Afelles het (tuk ^^ ee~

ziende, zeyde: Zeker, gy hebt deeze prinfefle rijk gefchildert, in fteê Helena,

vanfchoon. Waerommen ook naderhant ditftukdegoudtrijke, in plaets

van de fchoone Helena, genoemt heeft. Luftuden Turkfchen Sultan in

zijn pracht te verbeelden ? zoo fchilder hem in't wit Satijn ofzilver laken

met groen vermengt, en met groote bloemen doorwrocht. Stel hem den

hoogen Tulbant met gefchilderde veeren op't hooft.

Gy kunt ook in behangfels en Tapijten eer behaelen , gelijk gezegt word

vanFarrafM.die zijn tegenftrever Zeuxis alleen met een gordijn voor zijn (ruk cn

e

Xafvtcn
te fchilderé (als genoeg bekent is) bedroog en overwon,jfoƒ><*« da Udine fchil-

derde t'einden een galery van't Vatikaen, een tapytfery ofbeh angel, en als

den Paus daer langs de fchilderyen cpam zien , zoo liep een (taffier voor uit,

om, gelijk zy gewoon zijn, *t zelve op te lichten, maer vond zich bedroo-

gen. In deeze dingen heeft het wel koloreeren voornamentlijk heerfchappy

,

en een volkomen vermogen , zoo lang als het geene wy navolgen binnen

onze verwen bepaelt is. Gelijk wy daer proeven genoeg van zouden kunnen
aenwijzen. Maer wanneer eenich ding, of door zijn groote fchoonheyt

yan verwe, ofdoor zijn lichte glans daer buiten is (gelijk Vaz,ary gebeur-

de , hebbende Hartogh Alexander de Medicis onderhanden , want als hem de

troonie v/d gelukt was , en hy het harnas na't leven fchilderde ? kon by 'er

Ff 3 de
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de glans niet ktachtich genoeg inbrengen , zoolang hy't natuerlijke daer by

hield) dan moetmen behendicheit gebruiken , en al de reft zoo veel bruinder

navolgen j maer dit behoorttot de houding.

(a)%JetCa-

rmvan Ja-
pan.

ACHTSTE HOOJTDEEL,
Van Gedierten.

Yreiktu wiert om 't fchilderen van zijn aerdige beeftjens zeer

ruchtbaer. (a) En een zeekere fchilderye met Kikvorfchen wort

voor een van de grootfte Juweelen van ] apan gereekent. Aller-

ley aert van gedierten behoort een ïchilder, die liefde tot de

kunft heeft, als't hem gebeuren kan, na't leven te fchilderen , en voor-

namentlijk die vreemd en raer zijn. Acbmets Muilezel , die als een Tijger s

of als een Poolfchen hond , gevlekt was » is niet daeglijks te bekomen.

Elefanten, Kameelen, Leeuwen en Beeren , Struizen, Arenden, Slan-

gen eri ongedierten , zij n niet altijts by der hand. Maer hebt gyze , toen't

u beuren mocht, na't leeven gemodelt , haer natuerlijk kolorijt zal uw
werk geweidich verfieren. Maer Honden en Katten zult gy beter tot uw
gerief hebben. Schoone Paerden zijn ook waerdich dat men haer met aen-

dacht na't leven fchildert ; want daer men die niet en vind , ten waer bin-

nen Venetien, behoortmen ook geen Schilder te vinden. Vandeverwe
der goede of flimfte paerden zegt Maro

:

Het Paert blaeuwfchimmel , en kaftanjebruin voorwaer

Is't befte , wit en vael bet allerftimfte haer.

En Vermander zingt de Schilderjeugt by na aldus voor

:

De Paerden zijn van veelderhande kleur ,

Mier vind degeeft des Schilders ruime keur.

Men hielt van outs blaeuw , graeuw en donker roode ,

Voor d'alderbeft ; maerfomtijts is van noode

Een zjiiver wit , koolzwart offchoon geplekt j

De kunft uit keur een kgftlijkyoordeel trekt.

Terpfichore maekt deeze Hooftdeelen wat kort j want zy , die de rechte

Godin Piclura verbeelt , houd meerder van doen , dan van zeggen.

NE6EN-
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NEGENS TE HOOFTDEEL.
Van 't Landfchap.

Lleraengenaemfte verwe, zegt Plutarchus, verfterkt en ver-

heugt het gezicht , door hare ïevendichey t en blyhey t. Voor-

waer deeze verwe heeft geen byzondere naem; maer ik acht

datmenze in het algemeen van een duyzend gebrokeverwich

lantichap in'toog krijgt, wanneer de lieve lente beemden en velden ver-

nieuwt , en het bofch zijn nieubewafïè kruinen opfteekt.

Alsdenboomgaert» wit van bloifem , overvloet van fruit belooft, laet

udan,óSchilderjengt/ door geen vadzige vaekdien onvvaerdeerlijken tijd
Boomgaer-

ontfteelen, maer begin dingen die noit te vooren gezien zijn. Schilder my
dan de groente , daer den dauw afdruipt , en de verfche bloemen na 't leven

uit
; gy zult kleuren vinden , die noit Schilder te werk ley. Ontzie de fchoon-

heyt , die de natuer heeft , niet te volgen , maer geloofvry dat het geen

in 'tleeven zoo vermaeklijk is , uw werk ook zal doen beminnen. Al lang

genoeg gemeene dingen gemaekt, die den prikkel van eerliefde gevoelt,

flaet wat hoogers ter hand > en vind licht een zeldfame en nieuwe vonduir»

Aen de liefhebbers van't Lantfchap.

Kom Schilderjeugd , al langgenoeggezoeten ,

Genoeggcblokt 't verftant[chterjlompgefteeten ,

Ontfpan den Boogb engeef'dd zinnen ruft

:

En morgen vroeg , om weer een nieuwe luft

Te queeken , laet ons t'faem na buiten treeden 9

En daer den tijd in nutte vreugd hefteden.

Ziet lytons bruit , hoeze int Saffraene bedt

Oprijzende, de Dacbpoort openzet, lenMbr-
Wijl Eebus zijn vierfchimmels ingaet toornen , geaftond.

Mfchilderend' met Roodeen Goude zoomen >

Het purperegewolkt met Hemelkleur

:

't Azuergebergt begint zichginder , deur

Der Zonnenglans , van verre als op te klaren

:

Een blonden dauw op loveren en blaerm

Bejlaet bet veld; ey zie dien Jager , ras

En[nel te voet 3 hj laet een flreekjn'tgras 3

Istt
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Eengroeneftreek, *l waev , z,ijn bonden blaffen.

Dit tijd verdrijfkan u veel nuts verschaffen.

Men moet de eygenfchappen der fimpele natuer zeedichlijk navolgen.

Onweer, Maer wiltgy*t oog doenftaeren en verwonderen t

met weer- Verheelt eenftorm> met weerlichtenen donderen:
Jicht en don- Een naergezjcht in't Zwitferfchegebergt ,

dcr ' Dat met zjjn kruin en wind en onweer tergt .

Laetglinfteren %jjn wit befneeude huiven ,

Daer 't water krom en dronken afkomtfuiven
j

Watervallen, mermy£w alspkegelsuitgeknaegt ,

En daer een klip , die ztvaere maften draegt.

Gewen uw hand tot loof en loffe blaren,

Loofen bla- Elk in xJjn aert oftgeefthbft na te klaren j*

ren - Wanthair, enlocht, en loof, enbsgewaet,

Leei t u den Geeft , dewijl 't ingeeft beslaet.

Al te zeer Het is een gemeen gebrek onder de konft oeffenaers , dat zy zich een wij-

eeneygen ze van koloreeren aenwennen , als of de dingen aen haere manier,

koiorewente
en n*et ftaere manier aen den aerd der dingen verbonden was. Echter

hebben niet hebben veele, door een zekere toeneyging der natuer , manieren van kolo*

zeerprijflijk reeren aengenomen , die tot dat deel der konft; waer toe zy meeft geneigt

p?j a waren, zeerbéquaemfcheenen. En aldus was Herkules Zegersontrent wil-

te.
° ^e geDergten beezich ; en eenen Lijfring koloreerde geeftige fteenrotfèn.

Zeegewas. 't Eedel gefteente is ook wonderverwich : en de aerdicheden in zeege-

waflen, en fchelpen hebben hare byzondere liefhebbers.Van de Zee zegton-

Zee. zen Poëet op volgenden zin

:

De ruime z,eegelijkt het Chamiljoen ,

Ontfangende in xjjn Itchaem > dat na'
t
groen

Wel ietwes trekt , des Hemels kleur en kiften

3y helder weer en dachlicht 9 enby duisler.

Hoe zeer Eool ookjfuiden > 't ruime vocht

Vertoont altijts eenfpiegeling der locht.

Auguftinus zegt , dat de zee fomtijts 't blaeuw,en fomtijts 't purperroot

,

als zoo veel verfcheyde kleederen > aentrekt.

TIEN-
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TIENDE HOOFTDEEL.
Van de Handelingofmaniere vanfihilderen.

Erpfichoïe , de zevende onder de Helikoniden , gewoon met hae- Terpficore

re vingeren op harp en klavefimbal te flaen, is vannatuere totfipufc*

onderwijs eeneoen, haerampt is wel teoordeelen, het goede iuid
j
e ' f°9

aen te nemen, en het quade te verwerpen. Wie dan anders, *\s m0 dom de-
zy, kan ons de befte handeling des pinfeels leeren? £nde quade weegen ve haver bu-

door een goet oordeel doen vermijden ? ongiuditio.

Men noeme de Poëzie vry een fpreekendeSchilderkonft, maerzoo veel nell'ekgger

het doen zwaerder is , als het zeggen , zoo veel zwaerder valt ook het fchil-
eoJe™one>

deren, als het dichten: want daerdepenne, wanneer dendichtermet toWUcIShtï
vaerzen in zijn geeft vaerdich is , zonder arbeit heene vloeit, daer verheft vincenq>

den Schilder bynae al wat hy begreepen heeft , eer hy 't met verwen kan uit- Cartary.

drukken. Protogenes en Neacles vonden zich verieegen, hoe grooten vlijt zy DcSchilder-

ook aenwenden , in het fchuim , d' eerfte van een hond , en de tweede van
z
^"

er
j

r

een paert,uit te beelden,ja geraekten in zoo flechten zaek buiten gedult , be- dan de

werpende haer werk , als wanhopende , met de fponfiën ; en fchoon de be- Poczy

;

fmettefponfiën 't begeerde teweegbrachten, en hun dieren zeer natuerlijk

deeden fchuimbekken, zoo bleek hier uit, dat hun oordeel rïx genoeg,

maer hunne handt te traeg was. Doch, gelijk Senekg zegt , zooisdithet

eenige, dat den Schilders by geval gebeurt is, in het uitbeelden van iet na-

tuerlijx.

Zoo is 't nu van nooden , dat men zich een wijze van doen gewenne , die 't
v^csens de

verftand vaerdich kan gehoorzamen : dies is allermeeft te prijzen, datmen handeling.

zich tot een wakkere pinfeelftreek gewoon maeke , die de plaetfen , die

van andere iets verfchillen, dapperlijk aenwijze, gevende de teykening

zijn behoorlijke toedrukkingen, en de koloreeringen, daer 't lijden kan,

een fpeelende zwaddering : zonder ooit tot lekken of verdrij ven te komenj

want dit verdrijft de deugt, en geeft niets anders, als een droomige ftij-

vicheit, tot verlies van d' oprechte breekinge der verwen. Beter is 't de zach-

ticheyt met een vol pinfeel te zoeken, en, gelijk het Jordaens plachte noe-
f

e
?

1D~

men, lultich toe te zabberen , wcynichacht gevende op de gladde in een

fmelting: dewijl de zelve, hoe ftout gyook zult toetalten , door 't veel

doorfchilderen wel van zelfs zal inkruipen. De vroege dingen van Titiaek

zijn zeer in een vloejende gefchildert , 't welk nochtans met een vol pinfeel

G g ge-
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gedaen is > maer in zijne laetfte, toen hem de fcherpheit van 't gezicht

faelde, heeft hy de vlakke plaetftreeken onverwerkt gelaten, welke uit

de hand ftaende , ook dies te grooter kracht hebben.

. In korten tijdt eenich ding met een lofife zwier een welftant te geven , is

de toe

ein" zo° verwonderlijk niet, als met vernuftigen arbeit 't zelve tot het uiterfte

toe uit te voeren. Een goet begin behoort moed te geven , maerdegroot-
fte kunft is, wel te voleynden. Wanneer de opletting vers is, dringtze door

,

nochtans isze, wanneer het werk ver gebracht is , aldermeeft noodig. Zoo
zietmen dikmaels gebeuren , dat veele zeer geeftich haer werk beginnen

,

maerdaernae, in't opmerken verflaeuwende, daer niet anders inbrengen,

als een gladde ftijvicheit, ofeen nette fijmeling. Welke noch menichmael

1̂
?rt

(
?.

t

!j?

crs de verftandelooze liefhebbers zoodanich behaegt , datze door een ontijdige
l}

' loftuitery den aenkomenden leerling in flaep wiegen, en jammerlijk beder-

ven. Menich edel geeft wort hierdoor, van den trap, die hy zou kunnen
beklimmen , opgehouden , en de kunft te kort gedaen.

Hondborft gelukkich Haegs hoffchilder had in zijn bloeijende tijdt een

wakker pin feel gevoert; maer, 't zy om de juffers te behaegen, ofdat hem
dewinftinflaep wiegde, hy verviel tot een ftijvegladdicheyt ; waèr over

hem Linfchoten , die gewoon was zijn werk dapper aen te taften , befchimp-

te , zeggende : dat hy Hondborft tans niet een brave ftreek meer toonen kon.

Ik doe nochtans dagelijks beter ftreeken dan gy , hernam den ander , en zal-

der u een toonen , die gy my niet kunt naedoen: dit zeggende, haeldehy

een hand vol dukaten uit zijn beurs , en de zelve op een tafel gefchoten heb-

bende, ftreekze teflfens nae zich , willende te kennen geven, dat hy met
zijn fchilderen, hetwaer dan hoe 't wilde, wel geit wift te winnen, daer

Linfchoten met zijn groot penfeel maer een armen bloet bleef . Maer andere

heeft een los penieel groot voordeel ingebracht , gelijk onzen Gelderfchen

Lely , wiens aerdich toegetakelde konterfey tfels tot Londen genoeg betoo-

nen, dathyeenfchooneLelyindekonftis. Dies ik wederom ernftich rae-

de , datmen met wakkere zinnen ten eynde toe luftich toetafte , en door-

gaens deze gedachten hebbe, van de natuer in deze twee dingen, nament-

lijk,in kracht en zachticheyt te willen overtreffen ; datmen licht en fchadu-

we zijnplaets geve, en 't geheel welt' famenbinde, en van den beginne

tot den einde toe in manier niet verandere , noch in opmerking verflaeuwe.

G Zoo zal 't verftandt doorgaens fcherper , de manier van handeling onnavol-

Jiandeling gelijk , en uw werk de natuer in de deelen der kunft gelijk worden. Bekreun
te betrach- u weynich met een handeling ofmanier van fchilderen te leeren , maer wel,
tcn

>
™aer om geftadich in de opmerking vafter te.worden, en de deelen der konft

twsdijkLyü We^ te onderfcheyden , en met wakkerheyt.nae te volgen. Zoo zal de hand

en't
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en 't penfeel het oog onderdanich worden , om manierlijkde vcrfcheyden-

heyt der dingen, elk nae zijn aert, op 't zwierichft uitte beelden.

Ik en kan geen behaegen krijgen in 't geene de Ridder P. C. Hooft, B
• e

van Mr. Dirk^Barentsz,oon, des vermaerden Titiaem leerling, zegt; dathy

dryderley penfeelen , als goude , zil vere , en kopere hadt , en hy yder be-

richte nae zijn geit : want het penfeel eens konftenaers moet altijts oprecht,

en nimmer valfch zijn, om de deugt en waerheyt wel uit te drukken, en

fchoon alle ftukken niet even zorgvuldelijk tot den eynde toe worden uitge-

voert , zoo zullen mooglijk die geene , die met een wakkere toezicht als

ter vlucht overloopen fchijnen , meer gouts uit het penfeel hebben , als daer

de laetfte handaen gehouden is. Doch'tzygy dedingen wilteeven aen-

wijzen, often netlten uitvoeren , zoo laetdoch de hand en 't penfeel uw
oog en oordeel gehoorzaemen , op dat uwe wijze van handeling met het na-

tuerlijke in zijnen aert over eendrage.

Wanr daer behoort eenandere lofficheit van handeling tot het luchtige

hair , het lillende loof, of iets dergelijx : en wederom , een anderen aert

van 't pinfeel te roeren in 't fchoone naekt , en het blinkende marber. Maer

gy zult in alles wel te recht raeken, als uwe hand maer gewoon is aen het

oog en het oordeel te gehoorzamen. Kornelis Ketel heeft, omtebetoonen

dat den meert er, en niet het pinfeel, den Schilder is, zonder pinfeelen al- ?
e
\
eI ^'

leen met zijn vingeren zeer welftandige ftukken gedaen : en hier niet mede z ;j n vlntre.

te vreeden , zoo heeft hy ook eenige dingen met zijn rechter, en weer renentec-

andere met zijn flinker voet gefchildert: kunsjes, beter om tot vermaek nen -

te vertellen, als om na te volgen, tenware den noot ofhet ongeval van

hand-ofvingerverlies , iemant flings , oftot een voetfchilder maekte.

Nu zoo moetmen ook zijn handeling voornamentlijk veranderen na de

plaets , daer het werk te ftaen heeft : want het zal u wel dapper berouwen

,

wanneerge in 't fchilderen vaneen ftuk, dat hoog uit de hand zal hangen ,

en van verre moet gezien worden, veel tijts met kleinicheden verquift

hebt. Neem dan vry borftels , die een hand vullen, en laetyder (treek 'er

een zijn, en de verwen op veel plaetfenbynaonvermengt leggen ; want de
°nJerrcheit

hoogte en de dikheit der lucht zal veel dingen fmeltende vertoonen, dieby schildery te

zichzelven fteekende zijn .M/cta/ Agnolo bezach eens zeker beeldwerk, dat ftaen heeft.

gemaekt wiert om ergens buiten te zetten: enalzooden Beeltfnyder zich

zeer bemoeide om de venfters te (tellen , om goedt licht te geven , zoo zey-

de hy: En doet geen moeite, want het befte is het licht op de mart. Te
kennen gevende dat de dingen , die in 't openbaer te ftaen hebben , allerley

licht behoorë te kunnen verdraegen.Maer daer is onderfcheit van wat wijtte

een werk, fchoon open ftaende , gezien wort, 't zy van naby ofvan verre;

en hier op kunnen wy het exempel van twee beelden, om Itrijt gemaekt
G g z niet
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niet voorby gaen : Toen eens de Athenienfen voor hadden ter eere van haere

befchermgodinne Minerve, eenfchoon beeld op eenhoogen pijler op te

rechten, zoo verkoren zy Alcamenes en Fbidias, beloovendeden beftdoen-

der van deeze twee heerlijk te beloonen. Zyom malkander te tarten, tee-

gen vierich aen 't werk, en brachten eyndelijk yder zijn beeldt te voorfchijn.

Dat van Alcamenes was wonder lieflijk enaengenaem gehandelt, en beviel

yder. een, die'tzach. Maerdatvan Pbidias was met wijdt opgefperde oo-

gen, een driebul tige neus, gapende en van een gefcheide lippen, en in

d' oogen der aenfchouwers zoo mismaekt en wanfchapen , datmen de me-
nicbte naeuwelijx beletten kon van hem te fteenigen. Maer hy met veel

fmeekens badthen, zy wilden hun oordeel opfchorten , tertijdttoe men
de beelden om hooggeflelt zou hebben : 't welk gedaen zijnde veranderde

de kans; W3nt debevallijkheden verdweenen uit het beeld van Alcamenes ,

toenmen 't van verre zach , en de wilde draeijen , en harde fteeken , in't beek
van Pïdias , verfmolten tot een geeftige en fierlijke fchoonheit ; 't welk hem
en zijn konft in hooger eeren bracht. Door een dergelijke kunftgreep heeft

Amulius te weege gebracht, dat zijn beeld van Minerve* tegens de gewoon-
te van ronde beelden , een yder, waerhy ftond, fcheen aen te zien , jade

Diane'm Cbios,zach degeene,dieeerftinden Tempel quamen, meteen Ituers

gezicht aen , en de geene , die den altaer voorby gegaen en geotfert hadden

,

met een gepaeit weezen. Maer om wederom van de beytelflagen totdepin-

feel ftreeken over te gaen , zoo zeggen wy in 't algemeen , dat zy gelukkich

zijn , die met een wakkere hand , terwijl de geeft noch onvermoeitis , hun-

ne werken kunnen ten einde brengen; want hun komt Apeües roem toe, die

van hem zelfs zeyde, dat hy hierin den noitvoldanen Protoqenes overtrof,

dat hyvan zijn werk wiftafte fcheiden , 't welk den anderen zwaer viel;

want hy zeeven jaeren over zijnen ^alyfus bezich was; fchilderende zijn

dingen dikwils viermaeJ over. Veelen mochten nu Apelles wel in 't affcheiden

van hun werk navolgen ; maer 't is zeker datmen tot de vaerdicheit de gunft

der Gratiën van nooden heeft , eermen Sopbocles vaers verdient te hooren

:

Wat Venus ofKupidoos welbehagen

Heeft hier , ogoon ! De band aen 't werkgejlagen l

Epift. 121. Een goet konftenaer , zegtSeneka, handelt zij ngereetfchapbehendich,

Een meefter of met een zonderling gemak. Een Schilder, die om een beelt te maken
valt de han- veel en verfcheiden verwen rontom hem geplaetft heeft , verkieft vaerdich-
dehngniec

jjjj^ fe geenen> die hem dienftichzijn, en zwiert met een gezwinde hand
enoogtuflchende wasverwenenzijn werk. Plutarcbus vergelijkt de Schil-

deryenvan Nicomachus, met de fchriften van Homerus , en zegt, dat zy,
onder anderebevallijkheden en volmaektheeden , die 'er in gevonden wier-

den, noch ditdaer en boven hadden, datmen merken kon, dat zy lichte-

lijk
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lijk en zonder grooten arbeit gemaekt waren : daer de tafereelen van D'iony- Zonder ar-

fitu,a\s de dichten van Antimachus , wel vol kracht en zins zijnde , z waermoe- beid ,
en mei

dich en met hooftbreeking gedaen fcheenen. arbeid.

Moeilijk gedaen, moeilijk om te zien, zegtmen. En dit viel de Schil-

deryen wmBaccio Bandinelte beurt. Want deezen dacht dat hy de Schilder-

konft, zonder haer te oeffenen , verftont. Devaerdicheit komt door een

langdderige oeffening , en 't veel doen. 't Zy dan dat het verftandt bequaem-

heyt krijgt, om daedelijk het begeerde denkbeeltte vormen; ofdat het

oog in de ruwe fchetflen vangevallige voorwerpen eenige vormen uitpikt,

gelijk wy aen den haert in het vuer pleegen te doen ; of dat de handt , door

gewoonte, iets formeert, min noch meer als wanneer wy fchrijvenj want

een goedt fchrijver maekt goede letteren , fchoon hy 'er niet aen gedenkt

,

en zijn oog en verftandt fchijnen in zijn hand geplaetft te zijn. Ik moetu
een Schilderkamp, van drie Schilders, dusbyzonderbegaeft, vertellen.

In 't begin deezer eeuw waerende wanden in Holland noch zoo dicht niet Kamp «ia

met Schilderyen behangen, alszetans wel zijn. Echter kroop dit gebruik vacrd,g

dagelijx meer en meer in, 't welk zommige Schilders dapper aenporde om cal crcn "

zich tot ras fchilderen te gewennen, jae om alle daeg een ituk , 'tzykleyn

ofgroot, te vervaerdigen. Zy dan hier gewin en roem in zoekende, zoo

viel 'er eyndelijk een wedding , van binnen fonnefchijn een {tuk te maeken ,

dat in deugt en waerdy d' andere zou te boven gaen. d' Eerfte dan deezer

kampfchilders, Knipbergen genoemt , ftelde een tamelijk grooren doek op

den Ezel, en, dehandof'tpenfeel rot zijn wil hebbende, begon dapper

tefchrijven, dat is,op zulk een aengewende wijze te fchilderen, dat al wat

hy terneeder zette, gedaen was ; want lucht, verfchiet, geboomt, ge-

bergt, en Huivende watervallen, vielen uit zijn penfeel, als deletteren uit

de pen van een bladtfchrijver. Hy iloeg zijn bladerwerk en fpartelende

groente op een gezette wijs ; de zwadderige wolken dreeven hein als van de

hand , en de klipachtige rotilen en oneffe gronden wierden als uit zijne ver-

wen gebooren. Nevens deeze zat Jan van Goojen , die op een ganfeh andere

wijze te werk ging : want hy zijn geheel paneel in 't gros ovemvadderende

,

hier licht, daer donker, min noch meer als een veel verwige Agaet, ofge-

marbert papier, beltont allerley aerdige koddigheedendaer in te zoeken,

die hymetweynig moeiten en veelkleyne toetsjes kenlijkmaekte, zoo dat

ginder een aerdig verfchiet, verlïert met boere gehugten , 2ichopdee; hier

zagmen eenoude fteeveft met poort en waeterhooft voor den dag komen,
en in'taenkabbelende water wederglanflen, fcheepen en fchuitcn, met
vragt of reyzigers belaeden , af en aen haelen , en in 't kort zijn oog»
als op het uitzien van gedaentens, die ineen Cbactym verwen verberner)

laegen , afgerecht , flierde zijn hand en verftandt op een vaerdige wijs > zoo

G g 3 dat-
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datmen eenvolmaekteSchildery zag, eermen recht merken kon , wathy
voor hadt. De derde was onzen Parfeües> dien grooten Raphelin 't zeefchil-

deren ! Maer de liefhebbers gaeven den moedt bynae verlooren , als zy za-

gen hoe traegelijk hy met zijn penfeelen handelde , jae het fcheen in 't eerft,

dat hymöedwillensdentijdtvercjuifte, of niet en wilt, hoe te beginnen

;

en dit quam , om dat hy eerft in zijn inbeelding 't geheele bewerp van zijn

werk formeerde, en in zijnverftandt een fchildery rnaekte, eerhy verw

ïn'tpenfeel nam. Maer denuitflag toonde wel, dat dit derechte manier

is; want fchoonhy in Iangfaemheyt volharde, hy nam alles zeekeren ge-

wis , en was des avondts zoo wel klaer met zijn ftuk , als zijn tegenftrijders;

en hoewel Knipbergens ftuk grooter, en van Goojens volder van werk was,

Parfeües had in het zijne keurlijker natuerlijkheyt, ennaedekunft iets on-

gemeens , datmen nimmermeer , in de dingen , die zoo nae een zeekere fleur

van de hand rollen, of anders als by geval gezocht en gevonden worden,

befpeurt. Eindelijk , dit ftukje wiert by de kenders waerdiger dan d' andere

twee gewaerdeert ; fchoon yder in't zijne niet en was te verwerpen. In

d' aengefmeerde verwen, verniflen en olyen wonderen te zoeken , was Jan
Lieven* dapper t' huis. Maer laet ons weegens de vaerdicheyt vervolgen.

Niemant, zegtmen, dat Rojfo'm vaerdicheit gelijk was. Poljrdoor was ook

ongelooflijk gezwint. Pordenones werken zijn deurwrocht, en echter rasaf-

gedaen. Frans Flor is een deel leevensgroote beelden , tot de tryomfelijke in-

rasfchüde"
komft van Keyzer Karehot Antwerpen, fchilderende, maekten'er yder

reft. dach zeeven, in detijdt van zeven ueren. Pieryndel Vago fchilderde voor

zijn huiswaert, om niet ondankbaer van zijnonthael te zijn, dewijl hy

wegens depeft fchielijk moft vertrekken, op een doek ruw lywaet, van

ontrent vier ellen, tegens denmuer gefpykert, opeenendach en nacht,

een koperverwige hiftorie , daer Fbarao in de roode zee met krijgsvolk

,

paerden en wagenen vergaet , metgewapendenennaekten, d' een zwem-
mende metnathairenbaert, d' ander eenpaertom den hals grijpende om
t' ontkomen : en op den oever der zee Moz.es en Aaron, en d'Ifraëliten ,

mannen en vrouwen , die Godt Iooven , dragende een deel aerdich verzier-

de potten en vaten , en de hoofden der vroutjes met fierlijke hulfelen toege-

takelt ; zeker fpels genoeg , om zich maenden lang meede op te houden.

"ToenTintoreti van die van SintRocbus gilde, nevens Paulo Veronez*e y Fre-

dertjk^Zuochero , en Jofepb Salviati, eens ontboden was, en daer belooft

wiert, dat die van henlieden de befte teykening, van haren Sant met veel

engelen en beelden , zoude maken, het ftuk aenbefteet zouw worden , zoo
liet Tintoret zijn meedeftreevers teykenen datze zweeten , maer hy de maete
van het werk nemende , fpande een doek op , ordineerde , fchilderde , en

bracht het ftuk al gedaen op zijn plaetfe, toenmende Teykeningen bezien

zou-

Staden van
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zoude: zeggende, dat zoodanige Teykeningen beft waren , om niemant

tebedriegen. Zeker van zulk flach van geelten mocht Sebaftiaen del Piombo

wel zeggen, datze't werk van eenjaer ineen maend afdoen. En voegd' _

hy'erby: Ik zaf, indien ik 't leven mach, noch alle dingen befchildert ^
cU

zien.

't Was een fchraelder eere , die wel eer zeeker gezwind Schilder te Apelks aar-

beurt viel : Want hy aen denprinfe der Schilders Apelles , zijn werk too- woort.

nende , en daer by v oegende , dat hy dit in zeer korten tijd hadde afgeklaert

:

zoo antwoorde dezelve : dat hy zich daer over niet en verwonderde, maer

wel daer over,dat hy 'er in die tijd niet meer en hadde gemaekt. 't Welk Ru- Rubens

hens ook zeer wel vatte: want als eender hem een ftuk liet zien , en ookde^heur.

kortheitdestijts, die hy 'er in betreet hadde, noemde, zoofchoot hy hem
ook het loon zijner verwaentheyt toe , met te zeggen : dat hy zulx aen hem
niet en behoefde t' openbaren , dewijl men 't aen 't werk zelfs wel zien kon.

Veeltijts ook valt het fpreekwoort waerachtich

,

Haeftgedaen, baeji vergaen.

Of, gelijk de Latijniften gewoonlijk zeggen

,

Satcitb,
fi
fat bene.

ls'tgoedgenoeg , zooishetrasgeneeg. _

DaerombefteedeP/>/d/^tijts genoeg in zijne beelden, opdat zijn konft het WOort.

marber mocht verdueren, jaehy bleeflang bezichover Minerves pantoffel.

Plutarchus vertelt, dat als Agatharchm zich van zijn gezvvintfchilderenbe- D rwrocj,_

roemde , Zeuxis hier tegen zeyde: En ik beroem iny,lang met mijn werk be- te schildcry,

zich te zijn. Want de fchierlijke rasheit engeeft geen beftandige fchoon-

heyt, maer geftadigen arbeyt en lankheyt van tijdt geeft aen het werk

krachten duerzaemheyt. 't Welk men wel waerachtich vind • want vaer-

dige Schildery is gemeenlijk 't verderven en verfchieten onderworpen :

ook zoo zietmen veele (rukken der ouden , die met tijdt en vlijt zijn uitge-

voert, welke noch als nieuw en verfch gedaenfchijnen te zijn, daer veele
nncric '

der nieuwe byna als deur ouderdom vergaen zijn. Daerom zegtmen dat Pro-

togenes zijn befte werken als tegen de oudtheyt gewapent heeft , met dat hy-

ze viennael met volle verwen overfchilderde, opdat, wanneer de boven-

ftebegoften te verdwijnen , het ondertte werk wederom in volle luifter ver-

fcheen. Leonardo da V'mfx zegtmen, dat over zijn fchoone M&na Lift vier

jaeren bezich was , en haer noch onvoldaen liet , hy had de minfte deeltjes,

die de natuer heeft, in haere tronie waergenomen ; in het waterachtich

blinken deroogen zachmende kleynfte adertjes , de hairtjesaen d'oogen

en winkbraeuwen haere byzondereeygenfchappen: men fpeurde de zweet-

gaetjes in het teedere vel : en in de keel put, onderden hils, zachmen,

200 't fcheen , de pols fpeelen. Zeker dit kan in leevens groote eenigen roem
waer-
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waerdich zijn: maer fbmmige heeft tans denlufttotnetticheyt zoodanich

verleyt, datzy, zelfs in tweefpannebeelden , dergelijke bynae onzienlij-

ke dingen zinnelooffelijk beftaen uit te beelden, Deurvvrochte werken zijn

in 't gemeen beziens waerdich, zegtmen, om dat den konftenaer, tijdt

van beraet hebbende , daer in al zijn krachten te werk leyt. Eufranor van ift-

mos heeft zijn heerlijke werken al zijn leeven lang zoeken te verbeteren:

maer ofdeze verbetering in de netjicheit beftaen heeft , ftaet aen te twijfe-

len. Want men zelfs met goede reeden te vermoeden heeft , dat de heerlij-

ke ftukkenvan Protogenes, boven geroert, doorhaere netticheyt ontfiert

waren; dewijl .<4pe//meyde , dat'er de gratiën, die haerten Hemel moch-
ten voeren, in ontbraeken. Wat my belangt , ik geloofdatmen de gratiën

uit zijn werk wech drijft , als men het te dikwils over fchildert. Deze
zuivere en Hemelfche Godinnen willen , zoo'tfchijnt, niet beplainoot

zijn.

Ruwe Al tegrootenhaeftisookgevaerlijk, om in de befte deelender konftte

miflen. Antidotus fchilderde ruw, maer mifte dikwils in de maetfchiklijk-

heyt. Ten zijn niet al Nikomachen, die een vaerdige handt hebben : noch

Tyntmetten* die ftoutin'tpenfeelzijn, De deugt van 't werk beftaet in be-

vallijke natuerlijkheyt, en als men die met haeftonmachtich is, zoobe-

hoortmen 'er tijdt toe te nemen. Want der is eengroot onderfcheyt inde

geeften, zoo dat, daer des eens begrijp aenwaft, des anders, terwijl het

beezich is, in flaepvalt; nu hoe men zichgeftelt bevint, zoo heeftmen

byzonderlijk acht te geven , datmen een wel begonnen werk niet en beder-

ve , maer datmen zijn opletting met fpooren noop , om tot den eynde toe

eeven wakker de volkomentheit te zoeken, 't G eene de konften voortbren-

gen, zegt Plutaïcbttiy is in 't eerfteganfch onhebbelijk en misfchapen, tot

dat elfcbyzonderlitzijn eygene gedaente bekome; daerom plach ook den

't Volharden Gietkonftenaer Polyklettu ftaende te houden , dat het werk aldermoeijelijkft

in opletting. is , wanneer men de kley tot den nagel toe gebracht heeft.

Noch is 'er een andere peft, die de konft zeernaedeelichis , dat is, dat

fommige een verkorting des tijdts in de konft hebben willen zoeken. Pbilo-

xenm Eretrius, zegt Plin'ms , heeft niet alleen naegevolgt de voetftappen

T , van den aldergezwintften Schilder Nikomacbus-, maer heeft boven dien noch

een naeder en korter toepat tot de Schilderkonft verzonnen. Maer Petronius

getuigt, dat dit zoeken en vinden van toepaden, voornaementlijk by den

Egyptenaers, den volkomen ondergang van de konft heeft veroorzaekt.

Gelijk dan ook wel te begrijpen is , dat , wanneer 't mooglijk waere volko-

men Schilderyen te drukken, gelijk Jierkule$Zegers> in onzen tijdt, met
lantfchappen heeft aengevangen , men niemant lichtelijk meer vinden zou-

de , die luft zouw hebben zijn werken met grooten arbeyt en tijdt uit te voe-

ren.
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ren. Zelfs het maeken van dozijnwerken , met hulpe van jongens en vrou-

wen , heeft de meefters van de zelve niet alleen in de konft doen te rug gaen,

maer, door den afflach , die de Schilderyen daer door in prijs verkreegen

,

200 is hun beoogt voordeel ook in wind verdweenen ; want hoe zy meerder

werx konden arfchrobben , hoc zy ook genootzaekt waren meerder te

doen. Even veel winnen zy, die door overfchommelen, glazeeren, en

door 't vuer gemengde olyfels dat geene beoogen , datmen door 't vermen-

gen der verwen , en de waere konft van wel koloreeren alleenlijk behoorde

te zoeken. Ikzwijgevan degeene, die door 't plakken van papiljoentjes J

witjes , blaederen van kruiden , ofander loof, een lofby de blinde liefheb-

bers zoeken , die zy noch door 't wel teykenen,noch door 't natuerlijk kolo-

reeren machtich zijn te verdienen. Een wel deurwrochte en gladde Schil-

dery heeft vooreerft die deugt , datze minft van ftofen vuilnis befchaedicht
Sc t* • kr„

wort. Zy behaegt ook den onkundigen , gelijk Ariofle zegt , zoo ik hem
anders recht verftae

:

De verwen veelderley en handen niet verzaên

,

Met driemael te bezien , zoogladtwas Hwerl^gedaen.

Maer de Hooftleermeefter der dichtkunft Horatius zingt beter aldus

:

Dees Schildery moogtgyvan by bekijken

:

En d' ander beeft meer weljiants uit der band:

De derde zal in 'f donker vry wat lijken

:

Maer deeze , die 'tfcherp oordeel en 'f verjiam

Des kenners niet ontziet , kan 't licht verdragen \

Ben anderJlach naer eens te zien verflout

:

Maer deze zal u meer en meer behagen ,

Schoongyze tienja hondertmael befchouwt.

Eer ons Terpfichore nu verlaet , zoo moet ik mijn Schilderjeugc waer- Men kaïuo

fchuwen , van doch altijts in de wel aengewende aendacht wakker te de konft cc

blijven : want fchoon de geleerden zeggen , dat de goede Homerus fomtijts
rug £aen '

wel flaperichfchijnt, zoo heeft zich niemant tebelooven, van wederom
wakker te worden , als hy in de kunft eens aen 'c fluimeren geraekt is. Beelt

udan vry in, dat gy uw geheel leven lang als tegens een fterk ebbende

ftroom moet roeyen: dieu, zoodraegy ophoutinde riemen van wakker-

heyt naerftichte reppen, terug zal fleepen. Men kan, zoo 't blijkt, in

de kunft noit de zelve blijven, want men vordert, of men deynft achter-

waerts. Ik zal u niet zeer moeylijk vallen met dit te bewijzen, dewijl gy
het dagelijx aen alle meefters befpeuren kunt. Den ouden Kallimacbus, die

zoo vry van alle verwaentbeyt was, dat hem zijneygen werk nimmer en
voldeé, jae die'tverfmaede en verachte, waerom hyook Kakizotechno

s

,

dat is, konftverachter genoemt wiert , verloor zelfdoor 't geduerig blokken

H h alle
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alle bevallijkheyt , zoo gevaarlijk is 't, zelfeen bequamen geeft onbehoorlijk

te pijnigen. Van Jakgb van ?imtormo[wort gezegt , dat hy in de kunft te rug

liep , toen hyhem zelfs pijnde , om alle an deren en zich zeiven te overtref-

fen, endathy, dit merkende, van droefheyt ftorf, fchoonhyeenmenfch
was, die boven alle dingen voorde doodt vreefde. Hoe zou dan iemant,

éiehetvuervanzijnewakkerheytlaet uitgaen, en als koutwort, de zelve

man blijven ? Jae T'tt'mn zelve wilmen, heeft deze te ruggedrijving , door 't

verflappen zijnsouderdoms, niet kunnen wederhouden, want men zegt

dat hy de dingen, inzijnbloeyendentijdtgedaen, op'tlaetft wilde verbe-

teren, en dat hyze dapper verergerde, maerditzal, nae mijn gevoelen

,

innetticheytgeweeftzijn: want dat zulk een man, die zich zoo geheelijk

had overgegeeven , om de natuer, met penfeel en verwen, beltiptelijk

nae te volgen, in d' opmerking verflaeuwt zouw hebben , kan in mv niet

koomen. Ook heb ik in andere gezien, datzy, alshaereoogeneenichzins

door den avont des ouderdoms verduiftert wierden , met te meerder ftoutig-

heyt het penfeel begoften te handelen. Wy moeten onze rol hier afkort-

ten , dewijl Metyomne reets met geopende gordijnen ten toneele treet.

MEL-
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MELPOMENE,
De Treurdichtfter.

Het zevende Boek.

Inhoudt.

X3XJElpomen ten Toneele op Treurfpelafgericht

Toont dat wat zichtbaer is , iris Hemelsgulde zaelen ,

Op d'Aerde , en onder d'aerd' , ja daer degeeften dwaelen

,

*Die zichtbaerheyt ontfangt door vuer ofZonnelicht.

Zy meet het onderfcheyt van meer en minder licht'en,

In kleur en klaerheyt , en zy wijft degraeden aen 9

Zy leert defchaduwen op 'tgrondichfte verftaen ;

En , verre ziende , rept vanfchoone 'Deurgezichten

Is't Treurfpel 'tfchoonfte , dat vertoont wort op't Toneel-,

^De daeg-enfchaduwkunft is hiergeen minder deel.

Op de Print.

TTi^r is ons afgebeelt de braefft der Zangheldinnen :

" * *Den Blixem vult haer vuift, zy heeft de Zon om*t hooft.

En is aerit Hemels vuer , ofeerApol, verlooft -,

Vulkaen kon zonder haer zijnproef/luk niet beginnen.

Haer brantglasftraelt altijts > waer ofzy't wendt ofkeert i

Treurdichters worden meeft door haerengeeft bereeden

:

Fortuin , ofwel 'tgeval , verdraeit zich op haerfchreeden :

Zyfchept vermaek in'tgeen vermindert ofvermeert

:

Verdonkert en verklaert : ontluikt ofraekt aerit zwichten j

Met reden dan beheert zy fchaduwen en lichten.

Hh 2 IN-
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INLEIDING.

Icht en Schaduwe wort voornaementlijk van de Zonne be-
heerfcht, en de Zon volgt den trant van Melpomen. Zoo is dan
Melpomen, de derde dochter van Mnemofyne , met recht Mee-
ftrefle van dit ons zevende Boek. Zy fcherpt den liefhebberen

het waere vermaek der konft in ; zonder welk vermaek men bezwaerlijk iets

Jeeren kan. Zy vefticht d'aendacht , en prikkelt den luft , om de waere ken-
niflen der beminde kunften te bekoomen: Enzy, die gewoon is, meteen
deftige ftem, Treurfpeelen uit te brallen, en in hooTfche broozen te ver-

fchijnen, zal onsindeeze, hoewel korte uitkomft , haeren aert doen ken-
nen: En gelijk het Treurfpel door zijn blijde en droevige gevallen zijn

kracht bekomt, zoo deelt zy aendeSchilderkonftdenzeiven luifter mede,
wanneer zy ons onderrecht , hoemen met kennis en oordeel moet daegen
en fchaeduwen. Maer eerze daer toe komt , zoo zalze van den opgang der

Schilderkonft eenig verflag doen , en hoe , waer , en wanneer deeze konft

eerft in't licht quam : en hoezefomtijts , door de veranderingen der werelt-

fche zaeken , het hooft wederom heeft ondergehaelt , en als in een fcha-

duwe verdweenen is. Zy zal hier inneniet buiten haren trant gaen : want
het bloeyen der konft wort te recht by den dach, daer en teegen het vervallen

der zelve by een droevigen nacht , vergeleeken.

EERSTE HOOFTDEEL.
Van It begin 5 opgang , en ondergang der Schilderkonft.

E Schilderkonft is der Gooden vond , hebben eenige van d'ouden

gezegt , andere hebben Prometbeus als den maeker van d'eerfte

[tatue verdight. Maer Suidas zegt van Adam aldus : Adam was

d'eerfte ftatue , nae welke de konft van 't beeldevormen gericht

is. Zoo was dan d'eerfte ftaetue , namentlijk Adam t vanGodtgemaekt,
gelijk Lots wijfde tweede. Maer dit is te verre gezocht. d'Eerfte oorfprong

der konft fchijnt de kracht onzer ingeboore verbeelding geweeft te zijn , die

d'afweezende zaeken als in't gemoed fchildert , en dezelve door eenige

merkteykenen aen den zin van 't gezicht poogt te vertoonen, of datze

eenige bewerpfelen zoekt > die in het aenzien eenichzins overeenkomen

met
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met de denkbeelden, die wy van de waerachtige dingen hebben. Hierop

verteltmen , dat zeeker Harder de fchaduwen zijner fchaepen allereer ft met

zijn ftafin het zand teykende; en dat hy, alsze wegliepen, metvermaek

haere beelteniïTen op den grond zag, en daer door luft kreeg om deeze kunft-

greep verder te vervolgen. En wijders: Dat de dochter van Deburatus,

Potbakker van Sycionien , de fchiduwe van haer minnaers tronie van ter

zijden met een houtskoole op de muer trok , om zijn gedaente , terwijl hy ^q^u
in den krijg was, geftadich voor haere oogen te behouden : dat de Vader dit

beginfei opmaekte j en dat hier uyt de eerfte fchilderye wiert. Zooflecht

eenbeginfel zou onze heerlijke konft gehadt hebben. Ofnudebeelthou-

weryofdeSchilderkonft ouder is, wil ik niet betwiften, want ik geloof

datze , als tweelingen van eender dracht , uit de Teykenkonft zijn geboren.

Doch zeer ruw en ongelekt , want, gelijk Elianus zegt , d'alderoutfte Schil-

ders maekten haere gelijkenhTen zoo erbarmelijk , datze 'er , dit 's een os

,

dit 's een paert , of , dit 's een boom , moften byfchrijven. En deftokbeel-

den , voor de tijden van Dedalus , waren zeer lomp en grof, met gefloten .

oogen, neerhangende armen , faemgevoegdebeenen, en zondereenige

konft. Ja zoo , datmen de mannen van de vrouwen niet en konde onder-

kennen, tot dateenen Eumarus, alles na 't leven doende, het onderfcheyt

van kunne in zijn werken deede zien. Hier moet ik bekennen , datmyjfw-

niuswelte pas komt, wanthy vertelt eenkluchjenuit Atben&us, dat aldus

luit: Parmeniskys, uit het hol van Tropbonius gekeert , wasbyftergrynich

enonluftich; maeralzoo't hem begon teverveelen aldus zijn leven te flij-

ten , zoo ging hy by Apollo te vragen ,. hoe hem het lacchen eens weder zou

luften ? 't Orakel antwoorde

:

Door 's Moeders zwicht

Uw druk verlicht,

Hy daer op fpoeit zich nae huis, en verhoopt door 't eerfte aenzien zijns

Moeders genezen te worden, maer vind zich bedrogen , en waent van ApoÜo

befpot te zijn , totdat hyeyndelijkin'tEylandDelos komende ,
?alles wat

waerdich om te zien was,bezichticht,en terwijl hy graeg om't beelt vanlato-

naApollos Moeder te zien,yvert,met inbeelding van yet groots en wonderlijks,

zo toont men hem een oud wanfehaepen en leelijk ftokbeelt, daer hy zoo ge-

weldich om begon te lacchen , dat hem de droefgeefticheyt verliet , en't ora-

kel vervult wiert : want hy verkreeg hier door 't zien van Apoüos wanftaltige

Moeder, 'tgeenhyby zijn eyge] Moeder te vergeefs gezocht had. Deeze
fchoone beelden zullen moogelijk op die maniere gemaekt zijn geweeft

,

gelijkmen in't boek Sapïentia leeft. Dat een timmerman het befte hout van

een boom vertimmert , en de fpaenderen in de keuken verbrant : Maer dat Cap- '3«

hy de takken , die krom en flom zijn , befnijt, wanneer hy niets te doen en

Hh j heeft

>
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heeft, en dat hyze vlijtich en meefterftjk , nae de konft , die hy heeft , tot

een beelc vormt, 'tzy dan van een menfch ofvan een veracht dier. Dat
hy 't zelve dan met roode en witte verwe aenftrijkt , en waer ergens iets hae-

pert, 't zelve toeftopt. Dat hy dit, dus gemaekt zijnde, in een huisken

aen den wand zet, en het met yzers verzorgt , op dat het niet en valle* Wat
dunkt u fofmen van zulk een werkbaes,en uit zulk een krom hout , niet wel
een byfter werkftuk te verwachten hadt.

Der goden OfdeSchilderkonft by de Joden in gebruik geweeft is , weet ik niet: ja

vertT?
Z
u

rt

§e^°°feer neen : dewijl zymeeft in hutten en tenten gewoont hebben. De
de Joden; beelden der afgoden waren hen recht na de wet een gruwel; (<*)het boek
(a)Cap.^. derwijsheit vertelt ook haren oorfprong. d'Oude Duitfchen zijn ook van
Tachusin meyninge geweeft, datmen de Hemelfche Gooden , ten aenzien van haere
de Reeden heerlijkheit, in geen Tempelen en tufïchen muerenbefluiten kon, endat-

Idnd
mS~ men naern^et konmaeken nae de gelijkenhTe van eenig menfchelijk wee-

zen. Zyheyligden derhalve de bofïchen en geboomten, en die hoogfte ver-
borgentheyt der zeiver, diezy alleen met de eerbiedigheyt haerder harten
aenfchouden, noemden zymetde naemender Gooden. Numa Vompiliut,

de tweede Roomfche Koning , was van den zelven zin : hy verboot de Ro-
By de eerfte meinentegelooven , datGodtde gedaente van een menfch ofdier hadde:
Romeinen-;

a]zoo dat in de eerfte tijden binnen Romen geen gefchildert noch gegoten
beeltvanGodtwas. Zy bouden in de eerfte hondert en feventich jaren wel
Kerken en Kapellen, maerdaerenwas nochbeelt nocheenige afbeelding

van Godheyt binnen j houdende het voor een fchennis de godheyt door iets

aerts gelijkte verbeelden; dewijl God alleen door 't verftantte begrijpen

is. Numaes offerhanden waren ook niet anders , dan een weynich uitftorcens

van meel, wijn, ofmelk, maerhy gebruikte andere liften om het volk te

beguichelen , haer wijs makende , dat een van onze Mufaes hem onzichtbaer-

lijk onderhielt, om zijne leeringen kracht te geven. Waer in men zeyde

BydePy- dat hy Pythagoras , en miffchien meer andere navolgde, die 't volk, door
thagoriften. een fchijnvan onzienlijke hulpe Gods, tot hen trokken» Want Timonde

Phliafienfer heekelde deezen met dit vaers:

Zjet verder Pythagoras de Tovenaer bedroog

l

P
• \r

Blkjen , als hyfchijnbeylicb voor bet oog ,

ma ^

"
Metftemmicbeyt zjjn fcbijndeugt wijl te dekeen ;

Om 't blinde volkjn waengeloofte trekken.

Zeker den Raet van Romen en hadde geen ongelijk , toenmen , veel jae-

ren daernae, de nagelate boeken van den beeldehatenden Numaby geval

opgroef, datze dezelve lieten verbranden, uit vrees dat hare ftadt , die

aireede vol van Godebeelden was, daer door mocht ontruft worden. Dit

kunsje j van zonder beelden 't volk te verleyden , heeft den Arabifchen Ma-
bomtt
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hornet met geen minder geluk , als iemant van zijn voorgangeren , in 't werk E n Maho-

geftelt. DeSiriers, gelijk Moiz.es van Laban zegt , hebben beelden gehad; mctaencn.

van gelijken d' inwoonderen van het gebergte Ëfraim , als onder anderen

M/<:/j4,dieeenLevijttot Priefter hadde. De Philifteen hadden 't beek van Jfa^'8.

Dagon. Maer de Tyriers en Sidoniers hadden de beelden al vroeger. Zoo
ookdePerfen: D<w*«hadthetbeelt van Artiftone, Cyrus dochter , in gout

vaft gehecht. En Mandrokles,dc Samier bouwmeefter, maelde d' overbrug-

ging van den Bosforusen Koning Darius zittende op een Medifchen troon

,

en voerende zijn heyr over , nae 't leven af, en wijde dit afbeelfel den Tem-
pel van Juno toe, metditcpfchrift:

De Bouwvoogt Mandrokles , die'tnaeuwvdnBosforui,

Deede ovetbruggen , op 't bevel van Darius

,

Heeft ditgedenkftukbier aen Juno toegewqt ,

Dat hem totglorj en tot Samos eergedqt.

Den eerden opgang derverwige Schilderkonfl: (want eerft maekte men
by de Grieken een verwige Schilderyen , die men Monochromata noemde,) is

door grooten ouderdom verholen, d' Egyptenaers , Lydiers , Tuskanen

en Grieken hebben , nevens de beelden , de veelverwige Schilderkonft ge- ^
e konft

oeffent. Maer voornaementlijk toen Xerxes Griekenland met oorlog hadde Grieken?

aengetaft , en dezen gevaerlijken tocht buiten verwachten tot voordeel der

Grieken uitviel, waerdoorzy, vijftien jaeren in ruft envreede zittende,

rijken weelich wierden. Toen, zeg ik, fteldede konft haerzeetel in de

Griekfche fteeden, voornaementlijk t'Athenen, daer P/j?d/<# geen van de ,

minftewas. Welke leefde ten tijde van Perikles en Themiftokles. Vijf-en-dar- olympiade.

tig jaeren daer nae bloeide de tweede Polignoot ten tijden van Niceas, dee- anno mundt.

ze verbeelde de tronyenzeer levendig, en gafzijn vrouwen fchoone ver- 3484.

fierfelen. Vijftien jaeren daer nae was ApoÜodorus in kragt, tien jaeren daer *° ymp:

nae waeren Zeuxis, Demon, Parrhafius, Thnanthes en Eupompes , die de 9 J

Sifionifche manier van fchilderen inbragt ; want men had buiten deeze noch 95

.

de Jonifche en de Attifche. In de hondert vierde olympiade lichte Pampbilus

en Eufranor. Maer veertig jaeren daer nae, en over de 300 voor Chriflus IIt , oiym.

geboorte, rees de konft met de Griekfche Monarchy tot den top van vol- A.mu.5631.

maektheyt, want Ariftides , Apelles, Melantbius, en ontellijke andere, heb-

ben ten tijde van Alexander de Groot gebloeit, alsïn de rechte Schilders eeuw.

Toen vernoegden zich de konftenaers niet meer met de natuer na te volgen

,

zoodanich alszeis, maer zooals2e behoorde te zijn. Sedert de doot van

Alexander wiert zy door de oorlogen zijner nakomelingen wel eenichzins ver-

hindert, maer zy hielt ftant in Egypten. En toen de zevende Koning ïnEgypten.

Ttolomeus Carfergetes veel voornaeme mannen uit zijn rijk dreef, en in bal-

lingfchap yerzont , 200 zijn de konften weder met hen in de Griekfche Ey-

landen
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landen verfpreyt. Want deze lieden, in goede konften onderwezen , heb-

ben uit nood de zelve geoeftent , om haer te geneeren , en hebben die we-
derom aen anderen voortgeleert.Onder deze Eylanden was Sicilien geen van
deminfte, en de Hooftftadt Siracufa ftofte op de konft. Maer MarceÜus,

die ftad ingenomen hebbende , voerde het meeftendeel der fchoonfte Tafe-

reelen, Schilderyen, en Beelden, nae Italien, om Rome daer mede te

verfieren , 't welk van te vooren niets byzonders noch heerlijx hadde , noch
kende, van'tgeene onze konft betreft : want in ftede van deze aerdige

enbevallijkeverfieringenvan Schilderyen en gefneede werken , zoozach-
mer niets dan B ai barifche wapenen, ruftingen, roofgoederen , en bloe-

dige zeegeteykenen , kroonen , en merken van overwinningen en tri-

omfen j zeer fchriklijk en afgrijslijk om aen te zien. En dit bracht Mar-
ceüus dapper in degunft van de gemeente, als zy zagen, hoe heerlijk hy

deftadtvanRoomenmetde Griekfche konftige weiken verheerlijkt had-

de» Hoewel 'er veel luiden van aenzien Marcellus berifpten , van dat hy

over de ftadt een groote nijdicheit der andre volken verwekt had-

de; vermits men 'er niet alleen de menfchen, maer zelfde Goden, in

Triomfhad omgevoert , en gevangen hielt : en datmen 't volk , dat te voren

niets wift,als van den akker te bouwen,en ten oorlog te gaen , nu gaende ge-

maekt hadde , om den geheelen dach deur te brengen met van de konftige

werken en de vermaerde meefters te praeten. Maer Marcellus, zich hier niet

aen ftoorende, vernoegde zich met byde Grieken te roemen, dathy de

man was, die door de Griekfche konften, binnen Rome, zooveel lief-

hebbers verwekt hadde. Sedert fteeg de konft in top , want ofmen zeggen

wil , dat 'er te voren reets kopere penningen , ter gedachtenifte van

Sp-Xafius, die van zijn vader gedoodt was , om dat hy nae 't Rijk hadde ge-

ftaen , gemaekt waren , dit is nochtans geen opgang van de konft geweeft.

En fchoon ook Plinius getuigt, dat deSchilderkonft haereerfteen voor-

naemfte aenzienelijkheyt te Rome bequam , door het toe doen van M. Va-

lerius Maximus , wel veertich jaer voor Marceüus , toen hy het zeegevecht,

daer mede hy de Karthaginenzen met famen den Koning Hierom Sicilien ver-

won, aen de een zijde van het Hoftilifche Raethuis dede fchilderen ; zoo

is dit maer een voorbereyding geweeft , om de oogen des volks tot het zien

van de Griekfche tafereelen bequaem te maeken.

Van Marcellus tijden afrees de konft , en bleefbloeyende tot eeven in het

beginfel der Keyzere. Maer't geen wonder is,men leeft nergens wat vermaer-

de'Schilders'er toen geleeft hebben : als alleen van eenen Ludius een Land-

fchapmaeker, en weynig andere. In Plinius tijd was zy weder geheel afge-

daelt ; dewijl alles met Marber en gout > in fteede van Schilderyen , bedekt

en
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en bekleet wierf. En fchoonze ten tijden des Keyzers Hadrianus, dieze Annono.

zelfs oetfende , 't hooft weer een weynig opftak, gelijk als noch te zien is
«nwcymg

in de heerlijke beeldekolom , van hem ter eeren zijns ooms Trajanus opge-
ont wae t#

recht, hoewel andere zeggen datze ten tijde van Trajanus ycn in het zevende
..... &&

• 1 fc
- j 1

'• j . • An.io6.nj,
jaer zijns njx begonnen, en in het veertiende voleynd is , daer de verwin-

ningen van dien vorft tegen de Dafen, en andere volken op 't heerlij kftin

gelneedenzijn, zoo zeeg dekontt in 't wetten al wederom, en neigde nae

den ondergang : en (choon'er hier en daer noch uitmuntende meeiters wa-

ren, gelijk blijkt aen de noch ftaendeuittteekendekolomme van Antoninus, Anno 171?.

hoewei ten deele door de barbaren verduiftert , en ten deele door den blixem

verbrant , maer van Paus Sixius de vijfde herftelt , en boven met een koper

verguit beelt van den A portel Paulus verfiert , daer de daden van M. Aureltus

inde Markomannifche oorloogen, en hoe Jupiter, door 't voorbidden der

Chnitenen, flagregens en blixemen onder de vymden zend, op gegra-

veertitaen, zoo zijn de konitenaers eyndelijk overal uitgeüorven , gelijk

men befpeuren mach in den zeegebooge te Roomen , tuffchen de ber-

gen Palatinusen Celius, niet verre van'tKolofleo of Amphitheater van

Domitianus, ter eeren van F. Konftantinus gebouwt, daer men den val der .

1 - 1 i--i • • 1 .,-» 1 11 1
Annojn.

k( nlt merkelijk in zien kan. Want het is eenoudt en algemeen gevoelen, weeraen't

datdeSchilderkonften Beekhouwery altijts gelijkelijk klimmen otdaelen. daden.

Enfchoonindeezen boogeveel goede dingen gezien worden , zoo zijnze

uit de kolomme van Trajanus , en uit andere geraept.

Maer het luft my den loop der Beelt-en Schilderkonft ónder het Chriften-

dom van wat hooger op te haelen, en de vertellingen, die geloofwaerdige

fchrijvers daer met ernft van doen, hierintelafTen. Zy verhaelen dan , dat

de Heere Chriftm zelve zich niet ontwaerdigt heeft van uitgefchildert te .

worden , en dat Agbarus Prinfe van EdefTen een Schilder heeft gezondenom
den Heere te konterfeyten : maer dat deeze Schilder dit niet en konde

doen, om den grooten fchijn , die zijn aenfehijn van hem gaf: endatdaer-

op de Heere Cbriftus den doek nam , en de zelve aen zijn aengezicht duwen-

de, zijn beeltenis daer in drukte, en dat hy dit aen Agbarus zond, omzijn

godvrugtige begeerte te voldoen. Dat dit waer is , betuigen veel oude fchrij-

vers, jae de Grieken pleegen 'er op den zeftienden Augufti jaerlijx een

feeftdach over te onderhouden: en dit zelve beelt zouindenjaere944tot

Konftaminopolen vervoert zijn geweeft , daer het zich ook wederom op een

nieuwen doek volkomentlijk heeft laeten overdrukken. En om kort te gaen,

dit beelt zou veel mirakelen gedaen hebben , en als noch binnen Roome in

de Kerke van den H.Silvefterbewacrt worden. Wijders betuigt het Conci-
lieder Apoftelen, zegt Baronius 3 tot Antiochie gehouden, dat onderan-

dere het beelt onzes Heeren aldaer plach te zijn. En du, vervolgt hy,is geen-

I i fins
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fins om te verwonderen , aengezien, toen de Heere zelfs noch op der aerden

was,hy geftelt is geweeft in een kopere beelt , van de vrouwe, die hy van de

roodeloop had geneezen. Welk beelt over dedryhondert jaerenis blijven

ftaen, tot den tijd vanden verloochenaer Julianus toe, te weeten, inde

ftadt Cefarea Philippi , boo ven de poorte van het huis der gemelde vrouwe

:

en waren eygentlijk twee kopere fi^. uuren op hooge pylaeren geveft : d' een

als een vrouwe, die met een weynkh geboogen kmen en uitgeftrekte han-

den iets fchijnt te verzoeken , en d'andei als een man,die manierlijk gekleet,

met een geftrekte rechterhandt haer verzoek ichijnt toe te ftaen ; en dit zou-

de nae de gelijkeniffe onzes Zaligmakers gemaekt zijn geweeft. Eufebius be-

tuigt dit werk gezien te hebben: maer hy noemt dit, als den Chriftenen

vreemt , een heydenfe gewoonte : gelijk hy ook zegt van de geene, die Pemti

en P^a/töbeelteniflen te zijnen tijde vertoonden Nochtans fchrijft Tertui-

lianus, datmen de beelteniflè onzes Heeren op de kelkken plach te fnij-

den, in gelijkenhTe van een Harder , die een fchaep op de fchouderen

draegt. Ik vind ook , als de Chriftenen raeefter wierden , en de Af-

goden afwierpen, datzydewaere konftnoch uit eerbiedenifle verfchoon-

den : want als de Keyzer Theodofm met den Romeynen verdroeg , datmen

voortaen alle Heydenfche offerhanden zoude ftaekon, de feeïtdagen af-

fchafren , en al de ftaende beel den der afgoden omfmyten * 200 wiert'er dit

bvgevoegt : behalven de kpnftige beelden , die van de vermaertfte beeltfmdersge-

maekt waren. Want deez,e nullen blijven ftaen , of ut v£rfieting£ van de ftadt.,

maer niet tot afgodendienft verplaetfwwrdeti. Zoo dat d' oude Chriitenen zel-

ve de konft geëert hebben. En of wel de rneefte deezer beelden naedei hand

van de Gothen verbrooken zijn , zoo zij-n'er ontellijke ouder d' aerde be-

waert, en naederhand , in beeter tijden wederom opgedoiven
;

gelijk 'er

dan ook noch te deezer tijd fomtijts eenigein 't graven gevonden worden,

Wat de Chriftelijke kerken aengaet,zy waren.,nae 't gevoelen van zomtrti-

gen, onverzien van de minfte Schildery , gelijk men kan merken uit dtn

brief, die Epipbaniw Biffchop tot Cyprus aen Jofianneste Jeruzalem fchrijft:

Als ik met u in de heylige ftadt Bethel geweeft was,zegt hy , en wy in 't dorp

Anabiatao^amen , zoo zagen wy een licht, en vernemende, dat 'er een

Kerke was , zoo ging ik daer in om te bidden , maer in den ingang van de

Kerkdeur vond ik een gefchilderden voorhang , ofvaendel ., en daer boven

nochiets, datmyontfchotenis, eenbeelt Chrifti, ofvaneenen heylich;

ik dit ziende, datmen in de Kerke, tegen bet gebade der heyliger fchrift»

eens menfc'hen beelt hing, hebbe 't gefcheurt, en den korter geraeden een

arme doode daer in te winden om te begraeven. Nu hebik een anderen voor-

hang gezonden : maer gy , wilt de priefters dier plaetfe beveelen die aen té

neemen , en voortaen gebieden > zulken yoorbang ia de Kerke Chrifti niet

meer
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meer op te hangen ; wijl het tegen onze Religie en geloove is. Maer Baro-

nius gelooft , dat dit in den briefvan Epipbanius door eenig godloos rabaut of

beeltftormerisingelapt. Hoewel de konft ook ouderis, en deluiden v3n

eeren haereeygene afbeeldingen in huis hadden, 200 wierden 'er echter te

dezen tijden, als ibeodofius de jonge regeerde , al beelden in zommige

Kerken gezien ; enditquam aldus by : Pontiui Paulinus, BiiTchop tot no~
^n li/Zeerft

lan, beltond jaerlijx met zijn volk een geboortedachte houden, waer op in de kerken,

zy eerlijk leefden: deeze liet aldereerft de mueren des Tempels overal met 45°-

figuuren uit het oude Teftament befchil deren , op dat den gemeynen difch ,

door het aenfehouwen der oude voorbeelden , te ftichtelijker en betamelij-

ker mochte gehouden worden, 't Welk ook zoo oorbaerlijk bevonden wiert,

datmen het voort in alle kerken naevolgde. En dit zoude , nae zommiger

gevoelen-, den aldereerften intredt der beelden in de Kerken geweeü zijn.

Hoewel de konft, mijns bedunkens,even nae deeze tijdt , door den inval der

barbaeren, ophaerfterven lag. Cedrenus fchrijft , dat het katolijk volk,
Alino 5

°*

noch wel vijftig jaerendaer nae, eengrooten oproer gemaekt heeft, om
dat de Keyzer ^Hd/u/ïffc, in zijn Paleys* zekere monfters van beelden had-

de doen fchilderen , die geen gelijkeniffè en hadden met de kerkelijke beel-

den. Maer wat monfters dit geweeft zijn , is duifter te raeden. Een wijl daer

nazondKeyzer Jufünianus de derde aenden Paus te Romen, een gouden

jfchup of fchulp, twee zilvere beekers , en twee zilverefchotels, vijftien

pond zwaer. En zijn krijgsoverfte.Be/i/dJ'iwfvoegd'erby een zwaer gouden An
-
6 % s -

kruis , met edel gefteente verfiert , toen begon de konft weer te herleeven

,

zoekende een yder der oeffenaers iets te maken om bekent te worden. Maer
dewijl alle treflijke voorbeelden vernielt waren, zoo kan ik my niet inbeelden

dat de konft dezer konftenaeren veel om' t lijfgehadt heeft. Dit was in den

tijd van Paus Gregorius de Gvoot^ die des Schilders grootfte vyandniet en

was, vermits hy de Schilderyen , onderden naemvan der leeken boeken,

inde kerken voorftond, niet om dieaen te bidden, maer om den volke

met een begrijpelijke maniere te Ieeren. In het zefte Concilium , tot Kon-
ftantinopolen gehouden, beflootmen, datmen dit zelve Concilium in alle m

"Sen0"

ingangen der kerken zoude fchilderen ; maer de Patriarch Jobannes liet,

met hulpedes'KeyzersPfoz/ippöi, hetweederuitwilTchen, 't welk nochtans £ n afg e fte [t

door dennaeften Pausen Keyzer weder vernieuwt wiert. Daer nae kreeg weer aenge-

dekonft, onder den Keyzer Leo den derden, weer een harde fmak, vermits oomen -

hy tot Konftantinopolen een gebodt liet uitgaen , dat wie de beelden van "^h cn

a "

Chriftus, Maria, ofeenig ander beeld der Heiligen hadde, hy het op lijfftraffe verbrande

op de Mart zoude brengen , daer men ook al de beelden , die in de Kerken

geftaen hadden, te zamen bracht , en met vuer verbrande j en dit gebodt

wiert al het land deur uitgevoert.

I i 2 Maer
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Maer de begunftigers der beelden wijten dit den Jooden , en zeggen , dat

eenen Serantapikus , Kapiteyn van dit volk , en daer beneven een tovenaer ,

aen Gizjdui$nr\(z der Sarazynen beloofde, dat hy zijn rijk dertig of veertig

jaer zoude bezitten, indien hy al de beelden, die onder zijn gehoorzaem-
heyt in de Chrifte kerken waren , wilde afbreeken. Gizadus dit gelooven-

de , liet door ai zijne landen een gebodt uitgaen,dat men van ftonden aen alle

beelden en Schilderyen zoude afwerpen , uitfehrabben , verfcheuren

en verbreeken , 't zy datze waren op paneelen , mueren , heylige

vaten, kleederen , autaeren , of anderfins. En hier toe heeft hy ge-
zonden een deel Hebreenen Arabiers, die niet alleenlijk de ftaende beel-

den , die tot fieraet op de marten ftonden , om ver haelden en verbranden

,

maer ook alle fchilderwerk uitwifchten, 'tzy met kalk ofmet verwej nae

den raedt van haere dolhey t. Jehannes Damafcenus van deeze Iconodajïen , dat

is, beeltftormers , fpreekende, zegt, datzy de zelve in klcyne ftuxkens

hebben gebrooken en in *t vier geworpen: datzy de geene, die op de mue-
ren gefchildert ftonden , hebben uitgevaegt, zommige met warm water,

andere met kalk , en de derde met inkt. Maer Tbeophanes betuigt, datGk,/-

dus , in plaetfe vanlang te heerfchen, binnen anderhalfjaer ftorf, en dat

zijn zoon Ulidus de beelden niet alleen wederom in eeren oprechte , maer
dat hy den Joode Serantapikus ook deede ter wraeke om den hals brengen.

Maer Paus Gregorius de derde heeft de konft wederom herftelt: want hy
heeft niet alleen binnen Romeverfcheyde kerken opgerecht, en de zelve

met veel koftelijke Schilderyen verzien , d' eene van den Zaligmaker , d'an-

derevandeH. Moederen Maget Maria, de derde vaneenige Apoftelenof

andere heyligen , maer ook , door een Concilie van wel duizent Bifichoppen

en Prelaten , de Schilderyen en beelden tegen Key zer Leo befchermt : ver-

biedende fchatting aen hem te geven, en hem ftraft'ende met den ban. Toen
herkreeg de konft weer nieuwe zenuwen , tot dat Leoos zoon Konflantijn de

vijfde weer een ftok in 't wiel ftak , met een Concilie van driehondert dertich

geleerde Grieken. Eyndelijk wiert tot Nicea de konft, door eeven zoo

veel bhTchoppen , uit de fchrift verdeedicht , en hoemenze achten ofeeren

zoude , aldusbefloten :

Nam Deus eft , quod imago docet , fed non Deus ipfe

:

Hancvideas, fedmentecolas, quodcernüinipfa.

't Is Godt , dat dit beeld leert , doch Gode z,elfis 't niet :

Zie aen-, eert metuw hart t 'tgeenge in' tgemoed als zjet.

Dit gafvoedfel aen 't pinfeel , en de konft fpreyde zich toen weer , nae 't

vermogen des tijdts, in alle landen uit. Hier toe hielp Keizerin Hivene t

ftootende haren zoon, den konftvyand Konftantijn den zeften, in den kerker,

enfteekendezijn oogenuit. En hoewel naderhand weieenige wederfpor-

lin-
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lingen voorvielen , 200 heeft Karel de Groot in 't weften daer genoeg in voor-

zien. Maer in 't ooften heeft Keyzer Leo Armenikusdebeeldeneerll weder-

om in twijfel getrokken , en daer nae tegen de voorftanders der zelve dap-

per gewoed. Maer zijn nazaet Micbael liet die wederom opftellen, behal-

ve te Konftantinopolen. Daer en tegen was Theopbilus , die nae hem regeer- Anno 8"

•

de , de beelden niet alleen vyandig , maer hy liet yder een by de kop vatten,
?0 '

die de zelve niet en verzaekte. H ier mach ik niet overflaen 't geen 'er vertelt

wort vaneenen Monik, gezegt Lazarus, een groot konftenaer in 't fchil-

deren, nae dien tijdt, deezen zocht de Keyzer in aller manieren met zoe-

tighey t tot hem te trekken , maer Lazarus bleef onwillig , waer over hem
de Keyzer zeer wredelijk heeft doen pijnigen , en in den kerker werpen,

Den Monnik zijn gezontheyt weer bekomen hebbende, heeft wederom
eeven dapper,en op een nieuw begoft heylige beelden tefchilderen, dies

hem Theopbilus de palmen van zijn hand met gloeijende yzere plaeten liet

verbranden: maer hyis door 't bidden van de Keyzerin verlolt, en inde

kerke van Sint Jan den Dooper verfteeken, daer hy echter, zoogefteltals

hywas, het beeJtvan dien voorlooper gefchildert heeft, gelijk hy dan al

zijn levenlang, en zonder ophouden in 't fchilderen van heylige beelden

volhardig bleef. Deeze Keyzer Theopbilus is delaetfteder Beeltftormers 842,

geweeft; want toen hy geüorven was , zoo hebben de Schilderyen en beel-

den ruft gehadt, maer de konft helaes hadd'oogen gelooken, en deeze Sf, n
-

Ruftlievende Godin was allang uit dé wereltgejaegt; want Europe haer

gewoone zitplaetswas vervult van Barbarifche volken. Zoo dat men ner-

gens leeft, dat in de volgende vier of vijfhondert jaeren eenich beeldt of '.

Schildery nae de konft is gezien. Ikleezewel, dat 'erin denjaere 870 een

Mariebeeltvzn Jeruzalem nae Damaskus gebracht is, dat eertijdts te Kon-
ftantinopolen op een houten paneel was gefchildert geweeft , en dat de

Schilderye, op het zelve bort, als levendig en van vleefch was geworden,
daer geduerigeenheelzamenoly van afliep. Dat den Eremijt Pauliu Latro,

Anno *34.'

als hy een kopy begeerde van die Schildery, die onzen Zaligmaker nae

Edeflèn gezonden heeft, op Pbotius een Patritius verzocht , dat hyeen
doek van de zelve grootte van dat heylig beek zoude nemen, enden zeiven

daer op drukken en hem overzenden. En dat dit gedaen zijnde, bevonden

wiert, dat hetzelve aenfchijn Chrifü, dat zonder handen gemaekt was,
door dat aenduwen ofdrukken alleen , volnuektelijk is blijven ftaen op den

nieuwen doek. Datmeneenige Schilderyen van Nicodemus heeft voor den
daggehaelt, en van dergelijke beuzelmarten meer. Maer wat de konft be-

treft; het is alles plomp en lomp en Barbarifch geweeft, watmenin deeze

eeuwen gefchildert, gefneeden, gebouwt, of gemaekt heeft. 'tZyook
van hout , goudt , of eenigerley metael , gelijk onder anderen te zien is

Ii 3 aen
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aen de Keyzer-ofKoninklijke Rijxkroon , Zwaert , Scepter en Appel , die

de ftadt Neurenburg in bewaring heeft,zijnde van zo plompen en konfteloo-

zenmaekfel, dat het te verwonderen is. En fchoon wyby Erdto, uit den

naemvanCo«r^«i, die in de kam te lezen is, gegift hebben, dat die kroon

van Keyzer Koenraet al voor den jaere 1 150 doen macken is , zoo zullen

wy 'er niets tegen hebben, zoo iemant voorflaet, datzeveel eer van den

?Igt eerften Koenraet) Koning der Franken en Duitfchen, al in den jaere 918 is

naegelaten , om aen Hendrikman Saxen zijn naezaet overgelevert te worden.

Want van die Eeuwen af aen , is de konft ganfch vertreeden geweeft , en

voornamentlijk in Duitslant, zoodanich dat de befte konftenaers de ge-

daente van het eenedier van het andere nieten wiften te onderfcheyden.

Daerom moet het niemant vreemt dunken,als hy verftaet , datmen, dit 's een

Hond, en dit's een Haes , plachdaerbytefchrijven. Want toen Uladislaus

de tweede, Hartogein Bohemen, omzijn trouwe byftant> van Keyzer

Irederikus in den jaere 11 58 tot Koning gemaekt wiert, en hem een witte

Leeuw in een Root velt tot zijn wapen vereert was, zoo had de Schilder,

die 't wapen voor dezen nieuwen Boheemfchen Koning tefchilderen was
aenbevolen, den Leeuw zoo ganfch onkenbaer gemaekt , dat de Bohemers
twijfelden, ofhet een Leeuw of Aep was, en alzoo de konft dies tijts ech-

ter dit gebrek niet en wift wech te nemen , zoo heeft Keyzer Irederik^ ai la-

chende aen den konftenaer belaft, hy zoude den Leeuw twee ftaerten, en

die lang genoeg,aenzetten , op dat men hem immers van een Boheemfchen

Aep zou konnen onderfcheyden. Hoe flecht ook de konft hierin 't weften

was, betoonen ook d'oude medalien der Gothen. Immers de konft lag

doodt, jaezoo, datmen nergens in geheel Europe, ikzwijgevand'ande-
De konft be- re deelen des wereks, uitgezeyt mogelijk Japan en Sina; eenich meefter
guu w

^
der_ m de Schilderkonft kon vinden. En ofwel, ten tijden Cwiabué , door den

1150. overheer van de ftad Florenfen eenige Griekfche Schilders ontboden waren,

om de konft wederom op te wekken, zoo was't deerlijk, haere werken aen te

zien} want zy maekten niet danftijvefiguuren , met platte tronyen, en

ronde klapmutfen , eeven of erger als de Indiaenfche porfeleynen. En
fchoon 'er nu al 400 jaeren , federt de laetftebeeltftormery in Grieken, ver-

ftreeken waren , zoo zijn de ronde ofgefneede beelden in geheel ooften afge-

keurt, en de Griekfche Chriftenen , fchoon zy de platte Schilderyen deur-

gaens in haere kerken hebben toegelaten , zoo hebben zy de beelden en alle

verheeven werk voor afgoderyegehouden -

y en dit gevoelen blijft by henlie-

den noch tot op deezen dag. En dus is 't geen wonder, dat men noch hier en

elders Griekfche Schilders vond; daer de beeldhouwers echter geheel wa-
Anno 1140. ren uitgeroeit. Maer Cimabuê , tot herftelling der konft gebooren , ver-

beeterde deeze botte Griekfchejnanier met zijn lijm-of eyverwen > doch

zoo
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zoo, dat, dewijl hy geenraedten wift om de driften en doeningen wel te

onderfcheyden, hy zijn beelden niet letteren uit den mond gaendemaekte,

op dat men zoude kunnen leezen wat zy wilden zeggen. Dus wiert de konft Ann0 1 09m

doorhem, enAndrtesTafi, die de Mofaikook verbeeterde, en andere Flo-

rentijnen wederom eengedaente gegeven, tot het eyndvande dertiende-

eeuw 3 toen Giotto in kragt quam , dieze niet alleen te Horenfen , maer ook

te Romen by Benedictas den negenden, te Avignon by Clemens den vijfden,en

teNapslsby Kjning Robbert in achting bragt : terwijl de kluchtige Buf-

ftlmMco hier ook 't zijne toe dee. Sedert wies de konit van ij-j-o, al van

langer hand aen , doch meelt, in't gebied van Florenfen, daer lorna 2da-

fac<io haer als teffensin top had geftelt, indien hem de dood niette vroeg 1443.

had weg gerukt. Maer het is verwonderens waerdig, dat, daer de konit

onder de fpitszinni^e Italianen noch zoo jong en zoo groen was, ons Ne-
derland zoo vroeg met rijpe vruchten voor den dag quam. Want Jan en Huj-

, 405#

bert van Eykj geboorente Mazeik op de Maes, hebben niet alleen, on-

trent of voor den jaere 14CO , wonderen met het penfeel gedaen , maer zy

hebben, met het vinden van d'olyverwe, die tans noch booven alle andere

manieren de kroon {pant 5een nieuwe Schil derkonft opgebrocht,die mogelijk

roor de wafchverwe der ouden niet en wijkt. IA elke nieuwe wijze van doen

,

dooreenen Antondlo van Mefljna,uit Nederland tot Venetien.is overgevoert,

van waerze voort over geheel Italien verfpreytis. Sedert bleef de konit niet

alleen te Florenfen, maer A. Mantegna oeftende diecok te Mantua, en binnen

RtDme,onder Jmmtewtku d'achtftcEn Leonardoda riw/ïbragtzezelfin Vrank-

rijk,daerhy in darmen van dienkonltliefdLen Koning den geeft ^af. Onder- i*?-*.

tuiTchéontftakdeuyver tot de konit binnen Horenfen al meeren meer,vcor-

naementlijk toen Laurensde Medkesal wat tot de ge leertheir en konlten be-

hoorde, in Grieken, daer Bajaz.tt regeerde , liet opzoeken , en een leer-

fchoole vol van Antijkfche beelden met groote kotten oprechte, daerhy

veel jonge Schilders en Beeldfnydersin aenfokte, daer den groeten Michel

Jgnoio ook zijn eerfte zog der konft uit gezoogen heeft. Maer de vonken

van dit vier fpreyden zich over geheel Italien: want Venetien pronkte met iji*.

Giorgtone-, en Lombardyen met den wonderlijken Antony Ccrregto. Maer

wat wonder was dit f Duitslant had aireede ïjrael 14a Slentz. , en Hupfe blter-

ten gehadt : en den weergadeloozen Albert Durer was reers inden jaere

1470 gebooren, enarbeyde tot 1528 toe. Zwirzerland bracht ook, bui-

ten vermoeden den zeer kondigen Helbeen voort ; ei> Zoeft in Weltfalen den

viytigen Aldegraef. Jae ons Vaderland was ook niet onvrugtbaer ; want het

baerde , nevei s veei andere Geertjen tot Sint Jam , en Aertjen , en Luk** van

Leydenx liclnen die de konft deurluchtig hebben gemaekt.Ik zwijge van Atito-

fiüMoro, Jan SfbgrHj H(emskerksn Bliklundt, al Schilders van d'uirftee-

ken^e
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kenfteflag. Terwijl het nabuerig Brabant op QuintijnMejfjrs, Jan de Ma-
buz.e i en, om kort te gaen , op den vermaerden Frans Ploris , roem droeg.

Maerons wederom over d' Alpen begevende, Italien bloeyde nae den jae-

re 1500 zoo fchoon.als men wenfchen kon , en de konft gafeen rijken oegft.

Sterfx 5 10. Toen blonk de Prins der Schilders Rapbel van Urbjrn als een Zon , tot ver-

maek van Juitusden tweedenen den konftliefdigen Leo den tienden.Toen leef-

de 't penfeel door del Sarto tot Florenfen : door Pordewne en den grooten

Titiaen te Venetien, door Rojfo te Parijs j door Polidooren Julio Romaent

Salviati en Succaro te Romen , door Pranjis Maz&oli te Parma. Maer het zou

my te lang vallen al de groote meefters , die Italien , nevens Tintoret , Pau-

fctfoo. loCalliarjr, Veronees, Bajfan, deCaratfen, Palmaen Jofepvan Arpyn, tot

den jaere 1600 al gehadt heeft , op te tellen , en het zouw my moeilijk zijn,

al de voortreflijke mannen , die in dees eeuw daer gebloeit hebben , te

fpellen. Laet het dan genoeg zijn, dat wy zeggen, dat ganfch Italien dee-

ze laetfte vier hondert jaeren aen de konft gefchaeft en gebeytelt heeft , Ro-
men haer gepolijft ; Lombardyen en Venetien haer niet alleen met
fchoone verwen verfiert ,^en blinkende vernift ,maer gan

,r

chelijkhet keven
gegeven hebben. Zyis infchoonheytopgewaflen,en bloeit noch door de

gunlt der Vorlten over geheel JEurope. En zeker , zonder deeze gunft kan

zyzwaerlijk beftaen; want toen het Pausdom eens, voor een korte tijde 9

door Adrianus van Uitrecht , een vyand der konften , beheert wiert, raekten

ald'eedele oeffeningen in verachting j en dekonftenaersfchiergefteltom

van honger te vergaen.

Daer en tegen klimt de konft in top, wanneer dePrinfenzigin dezelve

ver'ufcigen: gelijk men tans in Vrankrijkgewaerwort, daer men de Schil

-

derkonft niet fimpelijk oeffent , maer met ordre en toeverzigt te werk gaet

;

daermen in een hooge fchoole, mogelijk met die van onze Muzen overeen-

komende, behoorlijke leiTen geeft: daer de Btuin&te hoogleermeefter of

ProfeiTor de toezigt bevolen is, die prijzen aen de geene, die beft vorde-

ren , uitdeelt , en een yver vier onder de konftliefdige leerlingen aenftookt.

Zeker,ikbeloove my,dat*er wonderen door dat middel moeten voor den

dag komen. Gelijk ik ook derftoezeggen , indien men met vlijt de fchool-

leflen van onze Muzen in 't werk ftelt. Ik heb de Italiaenfche meefters , die

Italien van deeze Eeuw gehadt heeft , overgeflagen. d'Italiaenen zullen

zelfs haere landgenooten genoeg aen d'onfterflijkheyt opdraegen. Maer

ons Nederland heeft , in 't midden van den woeften oorlog , in deeze laet-

fte tijdt overvloet van treft 1 jke geeften gevoed. Braband mach zich verho-

vaerdigen op den Grooten Rubens , en zijnen edelen difcipel Antony van Dijkj

op den beezigen J-ordaens, dengrafelijken Jfi/Zepöorf^op jf4MV4W<kw Hoek.,

en Xheodoor van Tuiden 9 Schut , en chtclhjke andere, die ik om kortheyt

voor-
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voorby gaej want mijn voornemen is niet van de Schilders, maervande
Schilderkonft, te handelen; eenander, die beter tijdt heeft, maghaere
leevensbefchrijven, en Karel Vermander vervolgen. Om echter te too-

nen , dat de konft , federt de Beeltftorraing in de voörgaende eeuw , in

Holland niet geheel vernietigt is , fchoon ons de befte loopbaenen , nae-

mentlijk de kerken , daer door geflooten zijn , en de meefte Schilders

zich dieshalven tot geringe zaeken , jae zelfs tot beuzelingen te fchilderen

,

geheelijk begeeven , zoo zal ikeenige met naemenaenwijzen, diemeeft

op 't gros der kon(ten de edelfte verkiezing hebben gezien. Als daer is ge- merken &it

weeft Straüo Voluto of Giüiam Vermout , Laftman , Mierevelt , Theodorus al die van

Babuere: Pieter Franfen de Grebber , die deer heeft , dat hy nevens andere Vermander

tot difcipel gehad t heeft den edelen en volmaekten Pieter Leelj, diein'thof
|
enoemc

te Withal van Koning Karel den tweeden tans als een alderuitgeleezenfte worden

bloeme bloeit Hondborft, Ravefteyn* den verzierlijken Rembrant, nae de voorby ge-

dood van mijn Vader Tbeodoor mijn tweede Meefter : Jaques de Bakker , Saer *

Govert Flink* Gerrit Douw* Stokkade, Jan Lievens , Mieris , Doudeins, de

Baen , maer holla , ik wil de tans noch levendige , om geen jalouzie te ver-

wekken , overflaen. Dus is de konft opgeheven , en weder terneeder ge-

worpen , geftorven en weder opgewekt. Doch ons ChriftenrijJLfchijnt

noch konftliefdig genoeg , om de Schilderkonft op haren troon te bewae-
ren. Dusgy, die haeregunft zoekt, en nae haerendienft tracht, kom volg

ons met verwen en pinfeelen in haer deurluchtige fchool, fla de handen
aen't werk, en ftel de leffen, die wy ufpreekende geven, al zwijgende
te werk.

TWEEDE HOOFTDEEL.
Van veelerley Licht.

E koleuren of verwen zijn veranderlijk door onderfcheyde ver-

lichtingen , die eerft van de Zonne of van 't vuer veroorzaekt

worden. Wy zullen overflaen wat de wijsbegeerigen van lux

(licht) ofvan Lumen (fchijnfel) zeggen , en alleenlijk van licht en

verlichtinge, zoo veel het onze kunft betreft, handelen.

De eygentlijke koleuren der dingen ftel ikvaft, dat alleen in 't Zonne-
licht onvervalfcht zijn - want hoe onzeker men van een verwe by kaerslicht

a \\eea een

oordeelt, is een yder bekent. Alle andere lichten zijn niet anders, dan onvemlfl:

wederglanfen, en deelen aen de dingen, die zy befchijnen , haer eyge liclir-

K k verwe
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verwe meede. De Zon alleen is hier vry van , waer in het waere licht in de
fcheppinge zich vergadert heeft, daer alle andere dingen onder de ftarren

haer licht van ontfangen. Onze Poëet zingt op volgenden zin

:

Wj lagen als in dootfe en donkre naerheit ,

Ten waer de Zon , die 's werels ruimgefticht ,

Varit midden der Planeten , door zijn licht

Berleeven deede in aengename kjaerheit.

Hoe veel het Zonnelicht van het licht eens zuiveren bkeuwen Hemels
nelicht,en verfchilt, zultgy in een fchoonen dach beft gewaer worden : wanneergy >
vandeblaeu-

te velde gaende, de fchaduwe van eenich enckel dingindeopelocht> een
we

° ' weynich afftaende , tegen 't licht vergelijkt
; gy zultze geheel uit den

blaeuwen bevinden. Nu zal iemant drijven willen, dat het Zonnelicht

zich gloeiend en uit den geelen vertooont j ik zal dit garen toeftaen , in een

lucht met warme dampen : want dan vertoont zich de Zonne zelfvan die

koleur, maer nimmer in recht klaer weder. Het Zonnelicht dan onbe-

zwalkt zijnde , vertoont de dingen oprecht in haer eyge verwe.

Boe aerdighfcbiet de Zon een blijde slrael

Doorgeene wolkj kom jonge Schilders , mael^

Met verwen afdeesfchaduwige wallen ,

En laet bet licht opgeene torens vallen.

Maer als de Zon haere ftraelen door nevelen heenfchiet , gelijkze in't op

en ondergaen gemeenlijk plach te doen , dan geeftze , als door befchilderde

glazen , verkeerde doch aengenaeme verwen uit , en vermaekt het oog door

die verandering.

Wiens hart en zjnn* verheugt niet , als Auroot

Int Oosl az,uur bereyt het Zonnefpoor f

Ofdoet het Wesl nae d''ondergang noch bloo&en ,

En Üroit op't blaeuw haer Leiyen en Rooien >

Enfchildert in aïtgeene , wat&e zjet ,

Oranje op Purper in het ruim verfchiet ?

Het licht van een klaere wolk, tegen over de Zon ftaende, is het Zon-

nelicht aldernaeft , vermits het niet en verwt, maeraenyder ding zijn ey-

ge en natuerlijkekoleurlaet.

• 'tGefternt en de Maen geven een bleek en twijfelachtich licht ; want

fchoonde Maen, alsze vol is, de voorwerpen van bergen en landouwen

befcheydelijk genoeg laet zien, wanneerze haerfchoone gedaentein een

ftille ftroom afdrukt, zoo blijven nochtans de, anderfins genoechlijke

,

bofTchaedjen verfchriklijk om aen te zien , en de heuvelen en fpelonken zijn

met vreeslijkheit geverwt. Ik heb een Manefchijn met deze eygenfchappen

op 't aldernatuurlijkft van Johan lievms gezien. Ée»en Pieter Detta Ivamfeka

wiert

Des dage

raety.

Van ge-

wolkt,

Maen en

Suriicht,
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wiert in 't uitbeelden van nachten en duifterniflen geprezen. Op allerley

aert van nachtlicht paft dit vaers

:

De bleeke Maen verlicht met bleeke wijfeïïtchten

:

De blixemen met blaeuwe uit haerefolferfchicbten.

Het vuurfcbtjntgloejendgeel , maer na menftookt ofbrant;

Enookjvelbleekj envael, doch meeft in'ttmreflandt.

Blixemen en weerlichten geven fomtijts brandige, maer meeft blaeuwe VanBlixem.

lichten , zwaer om uit te beelden , 't welk nochtans van groote meelters

niet ontzien is: want men vertelt van Jpeües, dathy weerlichten, Blixe-

men, en donderende onweeren overwonderlijk uitbeelde. En deze ftukken

wierden Brontes, Aftrapes, en Cerannobolm genoemt.

Zommige vuuren geven dan , 't zy een doots, blaeuw , ofeen zeer gloe-
Vuer cn

jend licht, maer alle vuurofkaerslicht wort meeft door zijn kantige fcha- Kacrslicht

duwe van het dachlicht onderfcheiden. De dingen door vuur verlicht , zegt

Seueka, zijn anders, als die van een wijder licht omfcheenen worden. De
kanticheif derfchaduwe komt, omdat het licht van een kleine vlamme,

even als uit een punt , ftraelt ; en alleenlijk treft op de dingen , die het

rechtlijnich kanbereyken, en daer het zelve komt te miffen, fchampt het

kortaf, en laet de reft onverlicht: daerde dachlichten, grooter zijnde , ViQ
»

t dac jj.

dan debyzondere deelen, diezy befchijnen, dezelve eenichzinsook als üc ht.

omfchijnen, en door haere grootheit omringen. Maer dergelijke verlich-

ting is ook by nacht door het behulp van veel lampen, kaerfen, of fakke-

len, teweeg te brengen. Ook zookanmen dekaerslichten, achter geo-

lijde papieren geftelt zijnde, bynae als daglichten uitbreiden, 't Welk in

toneelvertooningen , voornamentlijk daer Schilderyen in te pas komen

,

daer een breet licht toe van nooden is , als ook in na 't leven teykenen by

winterfe avonden , te pas kan komen.

DERDE HOOFTDEEL.
Van degraeden vanfthaduwen en lichten.

't Spel van

E kanticheden, die de fchaduwenvan eeneenich licht ontfan- den Scha-

gen, zijn bequaemtot den aerdigen vont van den fchaduwen- duwcD ans*

dans.Die men aldus in 't werk ftelt. Men fpant, achter de gordij-

nen van het bereyde toneel , een grooten en geheelen voorhang,

van wit papier, daer na ftelt men achter op 't toneel , een eenige groote was-

kaers.-als'er dan eenige Perfonaedjen tuffchen het licht en den voorhang ver-

Kki "

fchij-
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fchijnen, de gordijnen geopent zijnde, zoo vallen defchaduwen op den

papieren voorhang: die dichtftby 't licht zij nfchijnen zeer groot, daeren

tegen, die voor aen'jt toneel zijn, minder. Welken dans, door aerdige

geeften gefpeelt wordende , vermakelijk om te zien is. Ik zal hier een print

van een fchaduwendans inlaflen , en vertellen, hoegeeftichikdieheblae-

tenfoeelen.

De Gordijnen opgefchoven zijnde, zoo vertoonden zich , voor een

menichte toezienders , een dans van gehoornde Faunen en Veltnimfen,

of, om beter te zeggen , haere fchaduwen op den verlichten ?oorhang,vro-

lijk, zoo'tfcheen, in't verwelkomen van den jongen Acis, en de kool-

zwarte GaLté, terwijl Kupido in delocht zwevende veelerleyfratfën be-

dreeftot vermaek van de feeft. Daer op volgde den manken Vulk#eu4an{-

fende in 't midden zijner werkgezellen , vry ruim zoo groot als Reuzen

,

aich fpoedende na Etna> om d'uiterfte duifternis voor Pluto te fmeêdèn.

Daeropquamjtwen Galaté wederom meteen minnedans, de welke ge-

eyndicht zijnde , zoo Helden zy zichin een hoek van t toneeltot onderlinge

lief-
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üefkoo2ery.En korts daer op fprong Polipbemusoen de ftranden hervoor, zich

kemmende met een egge, en't fcheen ook , dat hy zijn baert met een

zeyifen fchrapte. Hy fpeelde op zijn hondertrietige ruispijp, of iemant

anders voor hem op grover fpeeltuig , en fcheen behagen te nemen in zijn

bruine fchoonheit, tot dat hy, Acisgewaer wordende, begon te bulderen.

Galat é verzwond , maer haer minnaer wiert door Polipheem met een oor-

kuffen, ik wil zeggen, meteen (tuk van een rots verplet. Hierop danfte

de Reus met zeegeiprongen,en de Siklops in Mulcibers fmis begoften te fme-

den. Wijder quam'er een fchip met Grieken aen, die al t'famen van Poli-

ffheent gevangen, en met zijn fchapen in zijn hol gedreven wierden. Maer

hy wiert van een der zelve, zoo 't fcheen , met een goede kruik wijn be-

fchonken, en die uitgedronken hebbende , zette hy zich neer, en fcheen

in flaep te vallen. Hier op cjuamen de gevangene met den ftafvan de Reus

,

ofden maft van haer fchip , rechtende de zelve, en drukten die in het oog
van Polipheem: hy daer op ontwakende danfle den blinden dans, en zocht

te vergeefs nae Ultjfes knechten. Eindelijk quamen de Faunen, Nimphen

,

en de bedroefde Galaté wederom , als terlijkftafy van Acis. Maer Eskulapius

was reets bezichom hem weder op te wekken. Acistees, en wert hoe langs

hoegrooter, verzwond, en verfchcen wederom , nu als een menfch , dan

als een reus •, dezen trant wiert van ai zijn geftoet gevolgt , dan fcheenen 't

Siklops, dangeftaerte Faunen, dan zachmen haer, dan niet, totdatze

eindelijk al nae malkander in de papiere locht verdweenen. Ditfpel, hoe z
-. •

flecht, is voor den Schildergeeft dienftich, om het afkarnen der nacht- heit.

fchaduwen recht te begrijpen, en het ftraelen des lichts te verftaen. Wy
hebben in de plaet verfcheiden beelden op verfcheide plaetfen geftelt , naby

en verre van 't licht: en, tot meerder bevatlijkheit , een vierdepartkring

met de fijffers , 1. 2.3.4. 5.6". 7.8. befchreven, door welks middel de ver-
Graden van

mindering van licht tuftehen de figueren A.B. en C. zeer licht te begrijpen
kaarslicht.

is. Want daer een van de beelden A. door zijn nabyheit tot het licht, ge- Vermeenfe-

heele 4 ftreeken beflaet , B. niet boven 2, en C. noch minder , zoo moeten r' ng ofver-

de beelden A. nootzakelijk tweemael zoo licht zijn, als B, of zooveel
minc]erln a-

meer, als zyin't vatten der ftreeken verfchillen. Daer en tegen moeten de

beelden C, ofandere noch verder, zoo veel minder verlicht zijn, alszy

van minder ftraelen befcheenen worden, 't Welk alles nader te berekenen

ware , als men de ftraelen offtreeken 1 . 2. 3 . &c. elk in 't byzonder in vier of

meer ftreeken verdeelde. Maerick acht het genoech, dateenSchildergeeft

alleen het begrip hier van hebbe, om alles deur het oog te leeren giften,

Want heerlijker is't

De reden te weten*

Ahaltijt te meten.

Kk 1 Het
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Het vuer of'kaerslicht is als het middelpunt van een krrng.dat zijn ftraelen

Ook van rondom affchiet. Dedingen, die verlicht^worden , ontfangen die zoo veel

Schaduwen, temeer , als zy te nader komen : en daerom geven twee beelden van gelij-

ke groote ook zoo veel verfchillende fchaduwen, als indefchaduwenvan

debeelden A.B. C. tezienis. Want fchoon het beek A. niet veel boven

de helft meerder licht, alshetbeelt B.ontfangt, zoo is desfelfs fchaduwe

onvergelijkelijk grooter, niet alleen om zijn naeheit van 't licht , maer

ook om de groote wijtte tot den voorhang , die in de beelden C. noch meer

vermindert. Deze en diergelijke waerneming heeft al van outs Antifilus zeer

beroemt gemaekt , in't uitbeelden van eenen jongen, die 't vuur opblies,

niet alleen om de natuerlijkheit des blazenden monts , maer ook , om dat hy

een heerlijk huis hadde uitgebeelt, dat door't ontfonkende vuur, opeen
behoorlijke maete , maer een weinich verlicht wiert. Wy zullen wegens de

graden van licht in't vervolg handelen. Lampen en brandende kaerflèn zijn

van Gerrit Douw en zijn navolgers zeer zinnelijk gefchildert j Maer Hansde
Vries heeft' tot Hamburg , in een kapelle , een brandende lamp in een gefchil-

derde kornis om hoog hangende, zoo natuerlijk uitgebeelt, dat 'er veel

om verwed wiert , ofzy niet los hing en brande.

Men mach ook, als't de zaek vereyfcht , wel verfcheyden lichten in een

zelve ftuk te pas brengen. Francisko Parmem heeft zich hier van in een be-

fnijdenis, die hy voor Paus Clement maekte , loflijkgedient; hetende zijn

eerfte figueren door een glans van't aengezicht Chriftï befchijnen , en 'töm-
zwierend gewoel door een toortze, en het lantfchap en verfchiet door een

opklarenden dageraet. Dit ziet men ook naeukeurich in den Sint Lamen s van

Tuiden waergenomen , daer het vier van onderen , en verfcheide toortfen

ter zijden , elk haer by zonder werk doen. Zoo heeft Vazariin een Kersnacht

de natuer van drie verfcheide lichten wel verftaen.

HefitBie, Weerglans is wel eygentlijk een wederomkaetfing van het licht van
weerglans. aue verlichte dingen , maer in de konft noemen wy maer alleen reflectie

of weerglans, de tweede verlichting , die in de fchaduwe valt. Devol-
maektfte weerglans is fpiegeling; wantze haer oorzaekbyna gelijk wort,

Spiegeling, behalven datze alles averechts ofomgekeert vertoont.

Kom fcbilder my dien weerglans in denjlroom

,

Van lucht, gewolkt, fieeveft, en brug, en boom,

En berg , en bouw van hooggetinde boven
;

Hetfpiegelt zjebal t'famen'tonderft boven.

Het drinkend vee , devijfer, zjvaenen ent,

En bies en lis , vertoont z.tch omgewenu

De Spiegeling gefchict in water, glas,metael, gepolijften fteen , en

dergelijke gladdicheit, maer de dingen > die mat rul en oneffen zijn , ont-

fangen

Verfcheide

lichten in

een ftuk ge

oorloft.
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fangen maer alleen een gemeene verlichting , na de verwe van't geen , daer Weerglans

zy door verlicht worden , ooknadetufTchenwijte , en haere eygenfchap. ^vafchti-

Eenfchoone buut , om bruinicheit te mijde ,
e verweD *

Verfier zjch met wit lywaet , witte z*ijde ,

En paerlen : 't wit defchdduw z,elf verlicht.

Scharlaken root verblooft hetaengezjcht.

Die üch intgroen des Zomersgaet vermeiden ,

By Zonnefchijn in beemden ofin weiden ,

Defchaduw vanzyn trony wortge[telt

Naè'tgroen ofgeel van 'f klaer verlichte velt.

Maer men moet deze tedere waerheit niet misbruiken ; want fchoon zich

geen verlicht ding ontrent een fchaduwe vertoont , ofhet deelt zijn licht

en verwe aen de zelve meede ; zoo moet men toezien , dat men het grootfe

geheel door te veelfateringen niet en bederve. De tuflchenwijtte is in 't

weerglanfen met die van't vuurlicht overeenkomende. En de eygenfchap

van weerglans t' ontfangen is, als die van verlicht te worden. Eer wy van de

weerglans affcheiden , zoo moet ik van den fchilderachtigen vond fpreeken,

waer mede men al de dingen ,. die buiten zijn, ineen beflote en duiftere

kamer door weerglans kan afmalen. Gelijkiktot Weenenbyde Jezuiten,

tot London aen de Rivier , en op meer plaetfen wonder aerdich gezien heb-

be. TotWeenenzachikontallijke menfchen in een kleyn kamertie op een

papier wandelen en keeren : en tot Londen honderden fchuitjes met volk

,

endegeheele Rivier, lantichap en tocht, opeen muer, en al wat roerlijk

was, beweegen. En dit maektmen aldus: men verkieft een kamertje , bui-

ten welxvenfter eenige waerdige voorwerpen zijn, "t zy mart, wandel-

plaets, of Rivier : dit zalmen ganfch dicht donker maken, en dan in een

venfter een rond gat booren , {tellende voor 't zelve een brilglaesje, zoo

zullen de ftralen van de dingen , die buiten in 't licht zijn , afTchieten deur

het gat, en zichgaen werpen tegen den muer , en met de zelve verwe al 't

geen , dat buiten is , in 't klein fchilderen , doch alles het onderfte boven.

Maer indien uw kamer te groot is , zoomoogigy, nader by, een papier

hangen j 't zal ookgoet zijn, dat gy lang blijft zien; want in'teerlt zijn

de oogen de donkerheit ongewoon,en zoo bequaem niet. ]k ben verzekert >

dat het zien van dezen weerglans in 't donker 't gezicht van de Schilderjeugt

geen klein licht kan geven; want behalve dat men de kennis van de natuer

verkrijgt , zoo zietmen hier wat gros of generael een recht naruerlijke Schü-

dery behoorde te hebben. Maer dit zelve is ook te zien in verklein glazen en

fpiegeltjes, die , hoewelze de teykening wat verbuigen, het gros der kolo-

reeringe en houdinge zuiverlijk vertoonen,

Door-
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Doorfchij- Doorfchijningis, wanneer eenich ding, een licht bedekkende, noch-
nlI1

S' tanszoovaft niet en is, om hetzelve geheel te beletten door te fchijnen,
als kriftalle vaten, glazen, gordijnen, ja fomtijts tedere naekten, of,
dat beter te gelooven is , een vlakke hand voor een kaers.

VIERDE HOOFTDEEL.
Wat defchaduwe , fchamping , en dikte der locht

,

aen de verwen verandert.

lUdften Volignoot en al zijn tijdtgenooten fchilderden zonder

fchaduwen -

t maer tot de zaek. De koleuren ofverwen zijn

veranderlijk door verhinderingen van eenige lichaemen, die

Schaduwen. tSÜËsÜHS de zelve befchaduwen , ofdoorfchampingen. De bepalingen

van de fchaduwen worden in de perfpe&ive geleert. De veranderingen,

dieze in de verwe maken , is na de maete van haere donkerheyt. Weynich
fchaduwe geeft na haere maete weyniger verandering in de verwe , maer de

volle duifterheit maekt alle dingen gelijk ^ dat is, geheel onzichtbaer. De
fchaduwe is eygentlijk niets van zich zelve, maer eendervinge, ofte niet

Lib 11.C7 z
*J
n: *twelk den Outvader Augujiinw , in zijn ftadt Gods, zeer wel uit-

drukt. Wanty zegt hy, z.00 wanneer betgeucht over de lichamentlijke gedaen-

tem loopt , z.00 en zJet bet nergens duifiermffen , dan ter flaetfe , daer bet begint

niet te zJen. Veele flechthoofden roepen te vergeefs van klaere fchaduwen :

de klaerheytmoet in het licht zijn, en defchaduwe mach nietklaer zijn,
Sc ampmg.

terl 2y daer iets is , dat de zelve verlicht. Schamping is, wanneer het licht

niet vlak op de dingen ftraelt, maer noes, gelijk langs heenen, en kan

zeer bequaem in een ronde pilaer aengewezen worden : want het licht heeft

alleen zijn volle kracht ter plaetfe , daer 't allernaeft is : komende door de

ronde omwijkingmeer en meer te fchampen, totdat het zich eindlijk ge-

,heel in fchaduwe verheft.

Dikte der De verhindering , die de gemeene dikte der lucht, ofeenigen tnift , ne-

lucht, vel ofrook geeft , bezwalpt ook de verwen. En men ziet dat de koleuren

der dingen ook vermindert worden door het verre afzijn , voornamentlijk

,

in de ope lucht-, want die vermindering in een befloten gebouw,gefchiet veel

meer door het verre afzijn van het licht , en verdonkering * als door de dikte

der locht, die, hoe klaer weder het is , echter de dingen, die ver afzijn ,

Belet. belet en belemmert , omze zoo klaer, als van naby, in haere verwe te onder-

fchey-
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fcheyden

;
gelijk dit zeer aerdig door den zinrijken Antomdes in deeze vaer-

zen word uitgedrukt

:

Wat voorkomt in het lubt , blinkt uit en triomfeert.

De beelden in 't verfchiet metfchaduwen betoogen ,

Verdwijnen meer en meer , englippen uit onze oogen.

Wel is waer , dat de verkleyning in 't verfchiet hier veel toe doet , gelijk-

men door vergrootglazen genoeg befpeurt^ maer nochtans zoo en zal noic

eenich vergrootglas defchaduweklaer vertoonen. Hetichijntdatdelocht voorna-

zelfineenkleynewijtteeen lichaem maekt , en zich met Hemel verwe be- memüjkde

kleedende alleen ofmeeft aen de verlichte dingen toelaet zich te vertoonen. fchaduwen.

Aenmerk 00I& boe 't verfchiet een klaerheit heeft ,

Hoefchoon vanlicht : infteê vanfchaduw zweeft

Een dikte van de locbt , een zacht verblaeuwen ,

Waer in 't gezicht blijft hangen en verflaeuwen.

De fchaduwen van zeer verre zullen eyndelijk het Hemelblaeuw berey-

ken: ofdatvandeMaen, wanneerze, haer hoornen beginnende te krom-

men , haer ganfch befchaduwde zijde noch zichtbaer vertoont. Dit zach

ik, in een vrolijke morgeitond, voor daeg op den Appenyn rijdende, eer

de Zon zich aen ons vertoonen kon : de naefte heuvelen en diepe dellingen

genooten noch bezwaerlijk het lumieren, de landitreek ten weften uit, Exempel.

fcheide zich tegen een blaeuwen orizond $ maer vry boven de zichtlijn be-

goften zich op te doen , ik en wift niet wat , hellichtepunten,<iie korts daer

op wel wolkjes fcheenen , maerinverwe de blinkende Maennatuerlijk ge-

leeken; zy wiefTen nederwaerts aen in licht, tot datze zich op de zichtlijn

tot bergen nederzetten, die, fchoonze in 't begin ver boven d'aerde om
hoog ineenblaeuwe lucht fcheenen te hangen, zoo bevond ik nochtans >

dat het niet dan de dikte der Iochtwas, die haer, zoolang alszenoch in

fchaduwe lagen , genoeg verfchool , maer toenze verlicht waren , niet

beletten kon zich klaer genoeg op te doen, zoo datwyze voorden krom-
men Appenyn, daer hy Ligurien van Toskanen affcheyt, bekenden. Wy
moeten deeze dikte der lucht nu met oordeel aenmerken. Wyftellen vaft,

datze alle befchaduwde dingen buiten onzen orizont geheel doet verdwij-

nen , ten waerze door eenige dwerffe glinfteringen zichtbaer wierden , ge-

lijkmen op de heuvelen ontrent Weenen, deSaltzburgerof Karnter Alpes

haer befneeude kruinen, zelf befchaduwt zijnde, wel ziet fchitteren ; die,

als'erde Zonneopfchijnt, als ftarren van zoo ver te zien blinken. Maer de

dingen, die nader by ons zijn, moetmen nademaete van hare verte aen-

merken, tot dat deze opmerking in de dingen, die ons allermeft zijn , ,

zich eindigt. Hoeveel minder dat deze dikte derlocht de lichten vermin- m j ncjcr .

dert , zal een Ylijtich onderzoeker licht uitvinden.

L 1 Rook
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Rook. Rook enmift van gelijken beletten meer de fchaduwe te zien, dan 't

Jicht. Maer dewijl ik van rook fpreeke , zoo kan ik niet vergeten den fchoo-

nen, doch droevigen morgen des jaers 1666 , den 1 1 September, 't Was
Sondach, en ik tot Londen in Wijtttriet ontrent mijn boeken bezich, was

verwondert , dat de ftraelen der Zonne zoo root en gloejende in mij o kamer

fcheenen.Waer op ik de venfter naderende zach , dat een rofle fmook , die ik

't zwerk waende te zijn, zuitweftwaert overwoey. Ik hielt my hier in geruft

,

tot dat ik, ontrent ten elf uuren voormiddach, een groot gerucht op ftraet

hoorde, want al't volk liep ter naefte Kerk uit, roepende fire, ftre> zoo

veelte zeggen, als brand, brand, en gevraegt zijnde, waer, en hoe/'

Zoo wiert'ergeantwoort, dat de Franfen en Duitfchen deftad beneden

hadden in brant gefteken, en dat elk gewaerfchuwt wiert het zelve ook el-

ders te verhoeden. Dit was een vals vermoeden, maer de hand Gods en

zijn rechtvaerdige gramfchap was alleen oorzaek. Zeker, de Zonne fcheen

dien dach zoo bloedich , dat ik fchrik daer aen te gedenken.

Deftad , in brand , fcheen Stygis woeften romp.

De Zonne deur den domf ,

Als vuerkh taende , enfcheen z.00 rood als bloet ,

Haerftraelen eenengloet.

Men konde Loth van zoodanich een licht doen befchijnen, als men hem
fchilderde, daerhy, inde fpelonke tot Zoar, door den wijn en de troete-

lingen van zijn dochters verhit, zich zeiven, zijn huisvrouw,en*t brandende

Sodoma vergeet: gelijk Moiz.es zegt, dat 'er een rook van den lande op-

ging, als den rook eens ovens. Ons vaersop den brand van Londen ver-

volgt aldus :

Maer Sodomgafnoitfchriklifker verfchiet ,

Als toen ons 't licht verliet :

Toenfteeg de vlam als in den Hemel op

:

De Wolken in den top

En 't vuur om laeg , vertoonden van ronto§t

Een vuurige kolom :

Ofwel een Hel , die pekjnfolferfyoog ,

Afgitjslijkyoov ons oog.

Mift.NeveL Van mift is elders by Tbalia, in'tHooftdeélvan'tgematigtordineerena

gerept.

VYE-
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VYFDE HOOFTDEEL.
Van licht en fchaduwe in 'tgemeen , en desfelfsgraeden ,

van lichter of donkerder.

En zal bevinden dat het licht, vallende in een beflote kamer of

gebouw ? ten waer het onmiddelbaer door de Zonne wiert ver- , L 1

oorzaekt, donkerder is, dan zelf de fchaduwen vallende in de binnens huis

>pe lucht, daer de Zonne fchijnt. Wantdeeze van het befche- donkerder,

neniichaem vallende, hebben nochtans meer lichts van den Hemel, en «jandefcha-

andere verlichte dingen, dan de lichten binnens huis uit deurofvenÜer
cuwe

kunnen genieten. Waer in zich groote Meeflers dikmaels vergrypen ,1a- . ,

tende het mindere van binnen het meerdere van buiten overtreffen. Laet verminde-

dan, om deze zaek wel te verltaen, gezegt worden de klaerheit van de ringen.

Zonne zelf hondert, maer haer licht, dat zy aen de dingen, die zybe-

fchijnt, gevende is, tien te zijn : de fchaduwe in d'ope lucht vijf: het

lichtfte in een kamer vier : de weerglanfen twee : de opene fchaduwen een

:

de holle dieptensO : dat is, zonder licht, of ten uiterften donker. Hier

mocht nu een konftenaer, om zijn voorneemen in zijn macht te hebben,

met zijn verwen te rade gaen, en overleggen , hoe veel trappen hy beklim-

men kan, beginnende van zijn zwart of duifterfte verwe , als voor O ,

d'uiterfte donkerheit , tot d'eerfte trap 1, van verlichting , ftel lak,omber of

ombers waerde. Totde tweede 2. de hoogte van bruinroot, Terrarerde, of

diergelijk. Tot de derde 4. 't Vermogen van oker of vermiljoen. Hyzal
genoeg te doen vinden om met witten ofmaftekottten , ofwat noch klaer-

der mach gevonden Worden, de glanfen of fpiegelingen van hetuiterfte

licht vijf, ineenkamertebereyken. Maer dewijl dit een zaek is, daermen

niet te naeuwkeurich in kan zijn, zoo laet ons deeze verdeeling noch eens

hervatten. Wy laeten de Zon buiten 't bereyk onzer verwen, enraeden,

dat niemant zijn hooft breeke met dat licht, daer ons oog te zwak toe is,

om het in de natuer eens aen te zien , nae te bootfen. Maer 't zy dat wy van
v

voorneemen zijn iets binnen of buitens huis te verbeelden , wy zullen wel

doen , als wy het in de volgende vijfgraeden van licht en verdonkering aen-

merken, gelijk wy't hier achter onder de plaet van 't Kamerlicht in vijf

perkjes hebben aengeweezen. Wy zeggen dan, dat het geene vlak van het

licht, datwy onderftellen buiten ons werk te zijn, befcheenen wort, een

volkomen licbtis , en dat des zelfs uiterfle glanfen , binnen't vermoo^en van

L 1 2 d'al-

ten.
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d'alderlichtde verwen, als wittenen madekotten, moeten bepaelt blijven.

Ik meyne hier niet, datmen geverfde kleederen of iets dat van natueren

bruinis, noch zelfs het blanke naekt, met witten ofmadekotten moet op-
hoogen, want dat acht ik belachelijk; maer ik wil datmen deeze verwen
alleen met d'alderklaerde lichten vergelijke, enhaer dus met zijn gedach-
ten inden eerden graet delle. Inden tweeden graedt dellen wy, als half

verlicht , de fchampingen , en vergelijken die met onze mezetinte , ofhalf-

verwen op de bruinte vanöokers. Inden derden graet dellen wy, als maer
een vierdepart verlicht degemeene reflexien of wederglanfen , deurfchij-

ningen, en al wat in de fchaduwe eenige kennelijkheyt verooorzaekt • en
vergelijken die tegens bruin root. De rechte fchaduwen , die echter noch
eenich fcheemerlicht deelachtich zijn , als miflchien een achtfte deel,

ftellen wy in den vierden graet : en vergelijken die met omber. Maer de
holle dieptens, die van alle lfcht of wederglans berooft zijn, dellen wy in

den vijfden en laetden graedt, en vergelijken die met onze zwarten, en
alderdiepde verwen. Deeze aenmerking zal ons voorzichtich maeken , om
niet meer t'onderneemen, als het vermoogên onzer verwen toelaet. Want
als wy te hoog opheffen , zoo zullen wy om laeg te kort fchiecen , gelijk

een gebeurt, diein'tfchiideren van eennachtduk een brandende toorsof

hen kaerfe voor aen dellen : want zy hebben de macht niet , het redeerende

werk zijn behoorlijke klaerheytte geeven. Rembrant heeft de maet van een

kaerslicht in eenige bruine printjes nae zijn vermoogên uitgebeelt, maer
als mendielichjes toedekt, zoo blij ft de red van 't werk donker ; daerwy
gewoon zijn, als men ons iets by dekaerslaet zien, onze hand voor 't licht

te houden , op dat het onze oogen niet en belette alles op 't klaerd en ken-
lijkftteonderfcheyden. En zeker, wanneermen iets byzondersin Schildery

vertoonen , en alles in volle kracht doen zien wil , zoo is 't ook wel
waert , datmen de vlam van een kaerfe offakkel ergens doe achter fehuilen :

want die bloot laetende, zoudenze't vermoogên van onzen eerden graed

van licht alleen behoeven. En zoo men zijn voornaemde werk in volle

kracht gefehildert hadde , zoo zouden 'er verwen tot de lichten ontbree-

ken. De Schilder, die in Janoen VaÜM al de fchoonheeden , die hy bedenken
kon , gebracht had , en toen als uitgeput was, zette Venus van achteren. Zoo
zal't ook geoorloft zijn deeze lichten te dekken. Maerikwil degeedendit
voor geen wet opdringen. Heeft iemant iud om de lichte vlamvankaersof
lamp eens in zijn tafereel te doen fchijnen, wel aen, dat hy dien lud vry
boete ,'en't verfchil, dat 'er tufïchen 't licht en 't verlichte is, wel waer-
neeme

;
gelijk het van Gertit Douw en zijn naevolgers tot verwonderens toe

is te weeg gebracht

ZESTE
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ZESTE HOOFTDEEL.
Van defchaduwen der Zonne , en haerejheekvallen. \

Aet ons nu voor eerft de fchaduwen der Zonne , en haere

Iftreekvallen befcJïrijven. Wel aen , flel dat zy van achteren Schadawe*

[bovenden Ori^ond, ofde fcheydlijnin uwftuk fchijne. Laet van dcack-
/

Jan uit de Zon A een lootlijn ia B op uwen Orizond vallen.
n
*- *

Laet uw boomgebouw of Piramyde C, waer 't ook wil , geplaetft zijn. Laet

dan de fchaduwlijnen , uit het punt B getrokken , deur de voeten van

C C heenglyen \ zoo zult gy voor eerft zien , welken weg de fchaduwen

loopen moeten. Laet dan de lijnen uit de Zon A de toppen van de voor-

werpen C C raekende , voortvaeren, totze de fchaduwlijnen aentrerTen :

zoo hebt gy de lengte > daer de fchaduwe aflaet
;
gelijkin het punt D, daer de

fchaduwe van de Piramyde C eyndigt , gezien wort. En dus , hoe gy de Zon
hooger ftelt,hoe de fchaduwen korter wordë,gelijk men hier met een opllach

van d' oogen leeren kan -, tot befchaemtheyt van die Schilders , die reets.

door haere andere gaven een naem verkregen hebben : en echter in dit val-
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len der fchaduwen zoo los gaen , dat zy haere deurwrochte werken niet al-

leen kreupel , maer zelfs befpottelijk maeken.
Van de voorzon , en hoe al de fchaduwen nae de fcheydlijn op een zee-

kere fteek ofpunt loopen.

Indien de Zon recht van voren in uw werk valle , zoo moeten de fchadu-

wen over al na de fteek of't oogpunt loopen

.

Voorzon. Maer zoo men begeert, dat de Zon ontrent van vooren in hetftukfchij-

ne, zoo ftei voor eerft uw oogpunt opjde fcheydlijn, daer'tuluft, in A; ftel

dan in uw ftuk de plaets op de fcheydlijn , daer gy wilt dat de Zon lijnrecht

tegen over (ta , als in B , neem de juifte lengte van A B,en ftel C aen d' ander

zy van A, dat A C en A B even lang zijn, Laet uit C een lijn opklimmen tot

D, zijnde eeven de hoogte , die gy wilt dat de Zonne ftaet , laet uw pilaer

,

beelt, of gebouw E zijne fchaduwe na'tpunFB trekken, daer zy onfeil-

baer henen moet , als ftaende recht over dë Zon. Laet dan een lijn uit het

punt C langs de gront van 't werk,beelt, ofboom E komen , en een ander uit

D den top raken , makende het punt F5 dit punt na het oogpunt A gehaelt

,

zal
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zal de fchaduwlijn deurfnydende de rechte lengde aenwijzen. Hier is wel aen

te merken, dat alle fchaduwen nae het punt B loopen , gelijk in de Prent op
den voorgrond aen de Paerdevoeten te zien is. Want in deeze waerneminge

wort gemeenlijk zelf by de befte konftenaers gedoolt.
Bezvdezon.

Indien gywilt dat de Zon recht van ter zijden, 'tzy van de rechter of

flinker hand, in uw ituk (chijne, wel aen, laetde dingen, zy zijn dan

boom, beelt, pilaer , ofpiramyde, recht ter zijden uit fchaduwen. Nu is

devraeg, hoe hoog dat gy begeert , dat de Zon is? Wantdikwilsis'tnoo-

dich', darmen de tijd vanden dachook uitbeelde. Wy zullen den liefheb-

bers op een zeer lichte wijze hier van berichten.

Verdeel den Zonneloop van dathy opgaet, totopzijnhoogft, gelijk

als in den Zona Torrida, Heetenriem, in zes gelijke ueren, gelijk hier

booven indeplaet vande voorzon, ter {linkerhandtin de locht, geteykent

ftaet. Dit is een zekeren wech om de lengtens der fchaduwen in een rechte

bezydezon te verftaen ; en om alle moeilijkheit te vermijden , zoo kan dee-

ze zonwijzer alleen ons genoeg doen: want verkies zoodanich een uur, als

gy begeert , en laet een fchaduwlijn van den top van 't geen zijn fchaduwe

geeft , afdaelen , die eevenwijdich met de verkoren uurftreek heenegaet, zy

zal u de rechtelengte van de fchaduwe wijzen. Ofluft het u zelfte kennen te

geeven , hoe veel graeden de Zonne hoog is, zoo laet uw linie eeven wij-

dich met de begeerde hoogtens linie loopen . Maer dit*s wat naeuw gezocht.

De reden waerom dat ik deeze aenmerkinge hier invoer, is, vermits ik be-

fpeurt hebbe, dat zelfs goede inzichtmeefters niet alleen zich vergrepen

hebben > datzyopd' een plaets van haer werk de fchaduwen, als ofde Zon
hoog, en opeen ander plaets als ofzylaeg was, hebben uitgebeelt: maer

ook tot waerfchuwing , voor die beelden , lantfchappen , of iets anders

fchaduwen; datze mogen acht geven, dar de lengtens der fchaduwen door

haer ganfche werk een gelijkmaticheit hebben. Dit zy genoeg van de

Zonnefchaduwen in d'ope lucht, daer die van een lichte wolk ook meede
overeenkomen»

YarTs
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Van 't beflooten ofkamerlicht.

Van een ge>

raecne locht

Ofmet een

snfehijnende

Zon-,

Het daglicht in een befloote plaets , *tzy kamer, zaele, kelder, of

wat des meer is, ftellenwy tweederley. Als van een gemeene lucht, of

van een in fchijnende Zon. Van een gemeene locht komen zy in haer ftreek-

vallen eenigzinsmet het vuer of fakkellicht overeen , behalve dat zy zoo
kantig offnel niet en zijn; want zykrijgen,nae de maete der grootheit van

't licht, een weederzijdfehezachtigheytf, en voornamentlijk, dienaeft by

"tjvenfter zijn • want deeze van beyde zijden omfcheenen , verliezen zich in

een punt, en behouden haer voornaemfte bruinte alleenlijk inde middel-

ftreek.

De fchaduwen van een infehijnende Zon binnens huis, koomen met
dievand'oope lucht overeen, behalve datze fterker, en binnen 't bellek

van deur ofvenfter bepaelt zijn. Alben Durer heeft zich in een infehijnend

Zonnelicht , in zijnen Jermmm'm de kamer, geweldich vermaekr.

Hetaenmerkelijk in dusdanige verlichtingen zijn de weerglanffen en re-

fiexien , welkers ftreek vallen alderbeft met het vuer offakkellicht over-

een-
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eenkomen. Wonderlijk heeft zich onzen Rembrant in reflexeeringen gequee-

ten, jaehetfcheenof deze verkiezing van 't wederom kaetfen van eenich

Ücht zijn rechte element was, had hy hem maerwat beter op de grondre-

gels deezerkonft verftaen : want die alleenlijk op zijnoogengewaendeon-

dervindinge fteunt , begaet dikmaels feylen , die den fpot van leerjongers,

ik zwijge van meefters , verdienen: en zooveel temeer, daer deeze zeke-

re kenniflen, voor die 'er zich eenweynig aenlaet gelegen zijn, zoo ge-

makkelijk zijn te bekomen.

Het vuur-oftoortslicht hebben wy jin den fchaduwendans vertoont , en

genoeg te verftaen gegeven , hoedanich het vallen moet : naementlijk , dat

de linyen uit de gront van de kaers , degront van het fchaduwendelichaem

deurloopen, en daernae door de lichtlijnen worden afgefneeden. Zeggen

dan met Vermander tot befluit

:

Defchaduw neemt altijt$ baerftreek^

Van 't licht , ah uit een punt offleek,.

Vuer-kaers-

offakkel-

lichr.

ZEVENDE HOO. FTDEEL.
Van de 'Deurzigtkunde.

Ewijl gy nu, öSchilderjeugt, door onze Melpomene begreepen

hebt, hoemenligtenenfchaduwen ingraedenkanafdeelen, en Deurziot-

hoemen haere ftreekvallen en bepaelingen moet waernemen ; zoo kunde,

is 't tijdt , dat gy de Dettrügtkunde byjier hand neemt , om in al-

derley verkleyningen en verkortingen zeeker te gaen: en op dat gy, door

de onfeylbaerheyt van deeze konft verligt , de ondieptens der doolingen,

daer zooveel waenwij ze Schilders fchipbreuk lijden, zeeker moogt deur- Hoenootza-

zeylen. Deeze weetenfchap acht ik zoo nootzakelijk, dat ik rond uit zeg- keiijk.

ge, dat zonder de zelve niet zeekerlijk iets goets te maeken is: gelijk men
dagelijks ziet in de Schilderyen , die zonder 't beleyt van deeze kennifle ge-

daen worden , datter fomti jts zulke onnoozele en belachelijke ;maer ik wil

liever zeggen erbarmelijke) misflagen in bcfpeurt worden , dat de meeflers

daer van hun fchaemtshal ven zouden verfchuilen , in gevalle hun d' oogen , , ,

eens geopent wierden, en dat zy 't zelf konden zien. Schoon gy niet en fai
weet, zegt Seneka, waeromde breettevan een wandelry, nae'toog der van deWel-

geene, die haer van verre aenfchouwen, haer geftalte en deeling verheft, daedcn.

Mm en
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en zich in 't uiterfte tot een benaeude engte inkrimpt, zoo dat de pijlers

zich geheelijk fchijnen aen een te voegen,enz. zoo zal'tu echter niet veel

fchaeden, dat gyin dit, datu niet vorderlijk is, onervaeren zijt; alsof

hy zeggen wilde, datdeezebyzondere wetenfchaptotdezeedige wijsheit

niet en behoort. Maer dat een Schilder, diens werkbetis, al wat in 't zien

beftaet welte onderfcheyden, daer in onweetende zoude zijn, is niet te

verantwoorden. De zelve Seneka zegt op een andere plaets : De pijlers

van lange wandelryen fchijnen malkander te raeken , dewijl 'er niets lichter

bedroogen wort, als het gezigt. Maer ik zegge dat een Schilder,, diens

werk het is , het gezigt te bedriegen , ook zoo veel kennis van de natuur der

dingen moet hebben , dat hy grondig verftaet , waer door het oog bedroo-

gen wort. En deeze kennis brengt ons ook zoo ver, dat wy befcheydelijk

weèten , hoe verre het eene ding van het ander is, fchoon het in d' oogen der

onkundigen als in malkander hangt.
Wacrtoe Ik zal hier overdien uitte drukken, op wat wij ze men door kaetslijnien
dienende, rnismaekte gedaentens in fpiegelgloben , winkelglazen en filinders haer

opregteformkangeeven; dewijl dit meer konftgreepen , dan nootzaeke-

h kk^ ^^e weeten^chappenzijn. Maer nochtans behoorde een meefterde wor-

reckr, tels > daer deeze vermaeklijkheden uit voortfpruiten , te verftaen; om,
in gevalle hem een fchuinhoekig , rond , ofanders vreemt geftaltig gebouw
óf gewelfvoorquam te befchilderen ,. niet verleegen te ftaen : want de

welffels ofwanden mogen zoo hoekich zijn , als zy willen , men kan 'er

echter door deeze konlt zoodanig bedeelen, datzy geheelijk een andere

form zullen fchijnen te hebben , en men kan de hoeken en verkortende muu-
ren zelf als weg fchilderen j en in gevalle men dan daer beelden of hiftoryen

by voegt, zoo zal het alle verwondering , zoo 't anders van een rechfr ver-

Eneenkley-fïaridigegedaenis, teboóvengaen. Door deeze kennifTekanmenookeen

2rooc

etS
kleyn vertrek zeer groot doen fchijnen: dit betoonde Julio Romano te Man-

doen fchij- tua > in'tpaleysdelT, daerhy den Reuzenftrijdt teegen de Gooden, in

nen. een verwelfde kamer heerlijk verbeelt hebbende, door wegwijkende door-

zigten 't gebouw , dat maer vijftien voet brcet was , in een wijdftrekkend

veld als vertoverde. Fabritius heeft hier ook wonder meede gedaen, gelijk

tot Delft ten huize van den konttliefdigen Heer Zal: Do.Valentius y en el-

ders noch. te zien is; maer'tis te bejammeren dat zijn werken niet ergens in

eenvaft Koninklijk gebouw of Kerke gepiaetft zijn: want deezenaert van

Schilderyen bint zich geweldig aen deplaets, daermenzetoe maekt. Wat
wijders een ander voor den Keyzertot Weenen , en ook in Engeland met

DePerfpe- deeze konft te weegegebragt heeft, paft my niet te melden. Doordeken-
dtyfkas.. nifJe vandeezeweeteufchapmaektmen ook de wonderlijke perfpe&yfkas:,

die,
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die-, alsze regten metkennhTe gefchildert is, een figuur van een vinger

lang als leevensgroot vertoont. Hetverftant van deeze konft gafaen Gior-

gione de ftoutigheyt van itaende te houden, en metter daed te betoonen , dat

deSchilderkonft, zoowel als de Beelthouwery, een zelve beelt van veel zy-

den kan laeten zien: want hyfchilderde een naekte figuur, dieinzijnwerk EcnbeeU

wel van achteren, maer vand'eene zijdein een fpiegel, van d' andere in van vier zij-

een blank waepen, en vanvooren ineen glad afftraelende waeterqueel te dentc 2lcn#

zien was. Van Golftius gaet ook iet dergelijx in print uit, daerVenus, ge-

knielt zittende, van gelijken in een fpiegel, als meedein het tafereel van

een Schilder, diehaerafmaeit, vertoont wort. DePerfpeótivenen door- Doorxigterh

zichten zijn, om haere aengenaeme bedrieglijkheyt, altijts en overal in

hooge agting geweeft. Hans de Vries heeft in de voorleeden eeuw menig
menkh doen verwonderen, met het verbeelden van opene deuren, en in-

wendige vertrekken, daer veelekonftïg meedemisleyt zijn geweeft. Hy
heeft ook zijn vlijt wel openbaer gemaekt • want hy meer dan vijf-en-twin-

tig boeken van metfelryen, gebouwen, deurzigten en fieraeden heeft uit-

gegeven. Deeze konft der Deurzigtkunde is ook al by d' ouden gelukkig ge-

bruikt , want als Klaudius Pulcber zijn befchildert Toneel opende , zoo vlo-

gen de Ravens tegen de gefchilderde teegelenom op te rullen, en waren
daer zoo wel bedroogen , als met de druiven van Zeuxis. Ook moet den ou-

den Serapus deeze konft wel verftaen hebben , toen hy de ftellagien der

fchoufpeelen fchilderde , en Kalafes , die de Tafcreelen voor de komedian-

ten maekte,, en daer door grooten roem verkreeg ; want als dusdanige wer-

ken d'oogen der aenfehouwers nieten bedriegen, zoo zijnzeeer befpot-

tens alsprijzenswaerdig. Maer wat behoefik veel byzonderheeden, daer

deeze kennis dienftig toe is, aente wijzen ? Dewijlmen, alsgezegtis, &öh-

der de zelve, niet ter weidt zekerlijkgoetkanmaeken* Zeker, 't is den Schil-

der fchandel ijker, als den Poëet, ineenig deel verleegen te ftaen. Hoor
wat Horatius zegt

:

Wat roem ikjn* een Voeet ,

Daer ikjioch kan noch weet

Den eyfcb van alle dingen i

En baer veranderingen ,

Teftellen zoo't betaemt.

Of tal ikjzonft ontbeeren ,

Om dat ik, niet wil leeren ,

Uit een verachtefebaemt s?

Neen zeeker , dit waer een kleynmoedigheyt,die aen braeve geeften mis-

ftaenzouw, de konft is te edel : daerom hebben alle voornaeme Meelters

Mm 2 zig
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zig van deze weetenfchap verzien , jae den grooten RaphaélCchaemdezlg

Verkortin- niet dezelve van broer Baccïo diSanMarko teleeren. Want hoe zoudemen

gen - eenige verkortingen konnen maeken, en echter doenfchijnen, als ofde

beelden haere volkome lengte hadden ? Hoe zoude Pbidias geweten heb-

ben » dat het flordig beeld , dat hy tegen Alkamenes om ftrijdt ge-

niaekt hadde , zig in de hoogte zoo fchoon zoude vertoonen ? Laet

dit dan genoeg zijn tot betooning van de nootzakelijkheyt en nuttig-

heyt deezer konft , flae den Paffer en den Maetftok etlijke winterfche maen-

den ter hand. Nu pafte 't my wel de gronden der Deurzigtkunde hier te ver-

handelen, maer andere hebben daer zoo breet en omftandig in geweyt, dat

het my verveelt , hier ter plaetze daer iets af, of toe te doen. En 't zal in

deeze myneinleyding genoeg zijn > dat ik u voor eerft een deel boeken in de

Schryvers hand geef: lees dan , dien 't u luft > oïAlben t Durer , Hans de Vries , M'aroldis ,

van de Per- GuidoBald'h ofden nieuwen vond van Des Argues. En mooglijk , zoo'tmy
fpeóhjf. Je tijdt en de luft toelaet , zoo zullen wy u door een toepad noch een veel

korter weg aenwijzen.

CAL.
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C A L L I O P E,
De Heldedichtller.

Het achtfie Boek.

Inhoudt.

\_jEr Muzen Koningin Calliope berecht

Ons door de Gratiën , hetfchoonfte uitfchoon te keuren ,

Een levendig bedrijfder beelden nae te/peuren

:

Terwijl Glycera vaft en krans' en ruikers vleght :

'Der verwen vrientfchap , ent verbant vanfihaeuw en daegen,

Verkorten, wijken , en verheffen, ofdenvondt
Van voor doen komen , wortgetoont , en hoe men rondt,

Maer om zich zelven en een yder te behaegen ,

En wel te leeven , zoo vermaent zy voort dejeugdt

Totgoede zeeden , als Godin der waere deugdt.

Op de Print.

DE Majejleit van dees Godin der Heldedichten
Wort hier int klein vertoont: haer wasdeendrachtigheit

Van al de Hemelen , by dy

ouden toegeleyt :

Ben Scepter en een Kroon , daer Juno voor mofl zwichten

:

Zy baerde Orfeus , die door zijnftem enfnaerenfpel

^De T)ieren temde en 't volck tot zeden kon verfpreeken.

Virgielwas als Homeer ook van haer'geeft ontfteeken

:

1)e drie bevallijkheenftaen reede op haer bevel

:

Haer pracht verdooft de *PaeuW)hoe fchoon vanftal en kleuren:

Haer lieffelijken aêm alFloraes zoetegeuren*

Mm 3 IN-
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INLEIDING.
Van de Gratiën in't gemeen.

^^^^0 Moeder van Orfeus? en voornaemüe der Zanggodinnen, die,

fÊÊÊwtÈ 'vanneerze a* genJk aenheffen , alsmeeftreüedemaetflaet, en
€attl0P e %S^^M ^e ganfcne Hwmonie maekt. Gydie gewoon zijt volkomentlijk

*brtaTa *^^^^ te teeren uitdrukken , al 't geene door een goedt oordeel aireede

to perfetth- voor'tbeite gekeurtis. Uw naem komt van Kale op y dat is goede ftem,

nc di Scien- waer meede gy ai de uitvindingen uwer Gezellinnen verfierr. Gy zijt voor
tia,&éla dewaere Hemelfche Vmus bekent, en fchoongy onderde Dwaellichten
fuperiore,&

geen
byzondereftarrebeheer{cht,zo eert men u nochtans alsdodin van al de

ca o t

fterrekrineen. daer py in zoo veelerley omzwaeyen dé Harmonie en overeen-

effendocbe Hemmende ordening in bewaert, Leeronsnum weynich woorden t geene

quandol'hu- daer zoo veel aen vaft is;te weeten,hoemen een Schilderye met de volmaekt-
ome éperfet- heyt zal overftorten : en die konlt zelve , die den volkomen meefter maekt.
tononba Ontdek ons hoe het bykomt, dat zelfs overkonftige werken onaengenaem
piubtfogno

z
j- n . en andere daer en tegen met haere gebreeken verlufügen. Gebieaen

anno-, maé uwe ftaetjuffers de driebevallijkheden Aglaje, Eufrofwe en Thalej/e , datze

egli il fupe-ons vergezelfchappen, en de fchoonheyt, grafelijkheyt en bevallijkheyt

riore di tut- doen kennen; Goodengaeven, die niet dan door een Hemelval teleeren
tu

. zijn. Doededuifterheytvanonzeoogenaf, op dat wy de zoeticheyt , lee-
y.Cartart

ventneyt en Heflijkheyt , daer de werken van die eroote Meefters , Apelles ,

deiDeü&c Rfipbaely ?*irmen$> envanDykj meeue veriiert zijn geween: , moogenon-
derfcheyden.

Gratie be- Zeek'er de Gratiën zijn 't, die eenkonftftuk ten Hemelvoeren: wan-
ftaec in de neer de volmaektheeden elkandeten gelijkelijk ontmoeten : wanneer de vin-
ontmoenng dinge rijken vernuftich is , de Tey'keninge vaft en zeeker , de beroeringen

deV der
beweeglijk , d' omftandicheeden eygen , de fchikkinge groots en gevoeg-

Konft. üjk , de koloreeringe natuurlijk , en het daegen en fchaduwen op valte ree-

den ftaet: enhier dan noch bykomt, dat Aglajede fchoonfte verkiezing

daer toebrengt; dat Eufroftne die op 't beft vertoont ^ en dat Tbalejte de

hou dinge en Harmonie der verwen daer toe voegt. Deeze deugden by een

te kunnen brengen maeken een volkomen meefter uit: want in d'eerfte

toont hy zijnen edelen geeft , wanneer hy een bezienswaerdige zaeke by

de handt neemt , en verwonderlijke uitvindingen ten toon voert : in de

tweede zien wyzijngrooteeryarentheyt en vafticheytin de Teykenkunft

:

in de derde zijn deurdringend vernuft , als hy de doeningen des li-

chaems, en de lijdingen dés geeftes uitbeelt ; in de vierde wort men ge-

waer, dat hy in alle deelen der konft ervaeren, over al t'huis is , en tot

alles
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allesraed weet: in de vijfde vertoont hy zijn meefterfchap, wijl hy van
veel deelen door 't ordineeren een geheel maekt,en zijn foldaeten als Hooft-
man in geleeden kan ftellen: in de zeite en zevende deugden waer te nee-
men betoont hy geheelijk een Schilder te zijn, wanneer hyyder ding zijn

natuurlijke verwe geeft , en de lichten en fchaduwen behoorlijk vvaer-

neemt. Maer al deeze deugden zullen den welftant mifien , tenzy'erde
fchooneverkiezinge, debevallijke en levende vertooninge, en de lieflij-

ke houdinge bykomt. En hier van moet ons Calliope doof de dochters yan

Jupterzn Eunnome de helpende handt bieden.

EERSTE HOOFTDEEL.
Van de Schoonheyt , dat

y
er een Kimftgere-

gelde Schoonheyt is.

At dan de milde en heerlijke Agfaje hervoor treede, en ons de

fchoonheyt aenwijze , en haer vermoogen ten toon ftelle. Artfto-

teles gevraegt zijnde , waerom't geene fchoon was , bemint

wiert? antwoorde te recht , dat dit een blindemans vraege was.

Want zeeker de fchoonheyt fchijnt wel iet Godlijkstezijn rdewijlze door

een eeniee verfchijninge een yders oogen tot zich trekt , en op een wonder-

lijke wijze zoodanich de harten rooft , dat d'alderbarbarifte gemoeden,door

haer vermogen ,in hoe tenger een Perfonaedje zy zich voordoet , overwon-

nen , getemt en gevangen worden^ Maer eer ik voortgae met van de kunt-

fchap der nae de kunft geregelde fchoonheyt te fpreeken,zoo valt my in , dat

de zelve van fommige kanft onkondige zelfs ontkent is te zijn.

Franfuktis Bacon , van de fchoonheit fpreekende , brengt de konft in ver- Schoonheic

kleynin^. Dat is het befle deel van fchoonheyt, zegt hy, 't welk geen

Schilder kan uitleggen; noch door geen eexfte aenzien kan bemerkt wor- ©fee ia,

den. En daeren is geen zoo uitmuntende, die geen wanftal onderworpen

is. Men kan niet weten of Apelles , of Alben Durer, grootergek was, van Bacons-ee-

welke deeene, een beeld van Geometricalepioportien wilde maken, en genftdling,-

d' ander debefte deelen vanverfcheyde fchoonheden nemende , eene daer

uit beftont te formeeren. Maer zuilteen atbeeldinge (dunkt hem) kon nie-

mant behaegen, dan den Schilder zelfs.. Niet te min (dunkt hem voorts)

zoo zouween Schilder wel eenbeeterbeelt kunnen maken,, dan'eroit ge-

weeft is, maer dat zoude door geluk ,. of by geval, gefchieden j. gelijk 't

gebeuren kan, dateen muzikant in zijn fpeelen een zoet geluk maekt,-

zon*'
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Hv meent zonder eenigen regel. Maerhierop moet een konftenaer uitroepen, óBa-
de Gratiën. f^n ƒ Uwhooge wijsheytdoet u dooien, en dit is vermetelheyt buiten uw

leeft. Zeker 't geene G. Vofiius zegt , dat hoe groot ook een fehoonheyt is

,

zy wort van verfcheide beelden overwonnen, gefchiet niet by geval

»

fchoon 'er fomtijts wel eenige toeval van Gratie de hulpende handt toe ver-

leent heeft. Onzen grooten Verulamius won vaneen ander fchrij ver nage-

volgt , hy meent , zegt hy , de belte meeliers hebben altijts de fehoonheyt

geftelt in de gelijkmaeticheyt van deelen , of anders in een alderbefte mede-
meetlijkheyt van 't geheel tot yder deel , en wederom van de deelen onder-

Bv een ander
*m§ tegen elkander. Maer andere hebbenze in een zekere bevallijkheyt van

toegeftemr. gedaenteen verwe begrepen , en om dat zyhaer niet en kenden, zoo heb-

benze haerals onkennelijk befchreven. En dus voortgaende meent hy al

Jonde verder, dat wanneer kunitige Schilders een groote fchoonheit uitgebeelt

Bruyyi-, in hebben , het zelve geenfins deur regels van de kunft , maer alleen door een
\ijnWct- flach van 't geluk, en by geval gebeurt is. Ja hy meent, dat Apeües Schil*

B
l

h fi
deryen, die uit veelerley fchoonheden getrokken waren, niemant anders

,

"als hem zelfzouden behaegt hebben : noch hy wil ook niet gelooven , dat

de meefters, daer Claudianus vangewaegt, zijn Exempel volgden. Maer
hy "'meent, dat het al luk op raek was, gelijk het werpen van Protógenes

fpons , die hetfehuim, dat hydoor ziinkonit nieten had kunnen volma-

ken, uitgaf. Maer zulk flach van fchrijvers fpreekenals de blinde van de

verwen, en voornamentlijk dezen $ want fchoon hy even te vooren een

juffer, voor zoo veel zijn yerftant hem toeliet , na de kunft geformeert heeft,

als hy op 't papier wierp :
•

Luminafunt Melita lunonia , dextra M'merva ,

MamilU Veneris, fura maris Domina.

Godinne Thetjs zoette aen Melita de beenen ,

Den boezem Venus j de befneede bandenfebeenen

Van ?all04 , hetgezAcbt van Jovif Gemalin.

Of als hy een andere toeitelt, met een hooft van Praeg , de borftenuit

Ooftenrijk, den buik uit Vrankrijk, den rug uit Brabant, de handen uit

Engeland, de voeten van den Rijnftroom , en de dgiejen uit Zwitferlant:

en zegt, dat dezeby een Schildery, die hy ftelt gezien te hebben, niet

haelen zouden ; zoo breekt dit des Schilders Regel niet. En hy bekent ftil-

zwijgens, dat dien konftenaer zijn werk naeeen beter denkbeeitgemaekt
D" ecn,§e" hadde. Alle menfehen, zegt Plutarchus, zijn niet begaeft met de zelve

ftenaervan
oordeelens kracht, 'teene gezicht is meer door de natuur ofdoor de konft

defchoon- geholpen om het fchoone te onderkennen. Hieruit ontftaethet, dat ge-
heyt recht oerfende Schilders vaerdichlijk van de geftakensen gedaentensder dingen

ka
00

kunnen oordeelen. Zeker waenwijs Idioot riep volmondich uit, dat hy

de
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deVenus, die Zeuxü gefchildert hadde , niet fchoon en vond. Maer Niko-

machus zeyde, Neemt mijneoogen, en zy zal ueen Godinne fchijnente

zijn. Het moeten konftverftandige oogen zijn , die van de fchoonhey t recht

zullen oordeelen : en de recht kunftkundigemeefters hebben nimmermeer

gemift een waere fchoonheyt, volgens de regelen van dekonft, voort te

brengen, zoodikwilszy 't zelve hebben voorgenomen ; 't welk hen lich-

telijk gemift zou hebben , indien 'er geen vafte en zeekere regels by hun be-

kent waren geweeft, waerin dat de waere fchoon heyt beftont.

Hier op zegt Alben Durer y Dat niemant uit zijn zin en gedachten een

fchoonhey t kan uitdrukken; maer dat het noodigzy, datiemant, die een

fchoonheyt uit zijn gemoed wil voortbrengen, dezelve daer in te vooren

opqegatrt en bewaert heeft, dooreen vlytigenaevolginge , en datmenze

dan voor diens eygen niet houden moet, maer voor een meefterfchapdoor

arbeyt verkreegen , die deeze vruchten baert , door het geene te vooren in

't gemoed gezaeyt was : en die de van binnen ontfange gedaente als een ver-

borgen fchat uitbrengt. Dat derhalven geoefFende meefters de leevendige

exempelen, om haerebeelden naeuit te drukken, niet vannooden heb-

ben , dewijl 'er door een lange oeffening , in haer gemoed zoo veel is famen-

ge vloeit , datze, al wat hun belieft,daer uit fcheppen kunnen. Vorder befl uit

hy , dat dit voortbrengen van fchoonheden van den ongeleerden en onerva-

ren niet te hoopen is.

TWEEDE HOOFT DEEL.

'Defchoonheyt watze is 5 en waerze in beftaet.

K vraegde wel eer aen mijn medeleerling ; Wat'et toch, tot

overtreding aller dingen , die onder onverbeterlykjlaen , te betrachten

(lont? Hy antwoorder defchoonheyt. Treflijk voorwaer. Maer
nu zoo mocht ons wel een wijzen Paris ontbreeken , die van haer

zouw oordeelen, om de rechte te kennen. Wy zeggen dan, datter een Watzeisin'c

fchoonheyt is, dat is, in allerley gedaentens een eenich allerfchoonfte ,
gemeen,

't welk Momus zelfgeen gebrek en zoude kunnen optijgen , noch eenich deel

daer in aenwijzen , dat de gelijkmaticheit te buiten ging.

Allefchoonheytdeslichaemsiseen gelijke overeendraginge der deelen , sradr Goets.

met een zeekere zoeticheyt en litflijkheyt van verwe, zegt Augujïinus. En lib.n.c. ie-

gelijk wy fchoonder en fchoonder gedaentens zien, zoo is, dunkt my,
wel te begrijpen datter in haeren aert ook alderfchoonftens zijn. Even gelijk

N n als
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als uit veelerley by geval getrokke ronden , het eene beter dan 't andere is

;

maer dat geene alleen volmaekt is , 't welk in zijn omtrek nergens te ver van,

of te naby zijn middelpunt buigt. Alzoo wort de fchoonheyt ook gezegt te

zijn, zoodanich een gedaente, die vanalleonfchoonhedenvryis, en des-

weegen een volmaekte gedaente. Beeld u nu vry zoodanich een Helmelfche

Venusin, waer van gy niet zeggen kunt, dat haer voorhooft ofneus te kort

ofte lang is, haer oogenen mond te groot of tekleyn zijn
j
jadatgeenich

deel ofleedeken uw oordeel aenftootlijk is : en voeg'er dan de gratiën by

,

gyzultzeeker geen onbehaeglijk denkbeelt hebben. Polymnia meent , en

't wort van veel geletterde toegeflaen, dat onze eerde ouders zoodanich

geweeft: zijn : 't welk niemand vreemt behoort voor te komen , aengemerkt

zy van zoo volmaekt een meelter gevormt zijn* En te meer, dat wy zien

dat veelerley onfchoon heden uit quaede locht , voetzel en landaert voore-

komen , daer zy vry van geweeft zijn • gelijk ook van het onderfchey delijk

krooft, datdemenfehen, door veelderleye gebreken haerer voorouderen

geerft hebben , en noch dagelijksdoor nieuwe toevallen verergert , often

minften verandert, aenhaere kinderen overzetten en meedeelen. Dewijl

mynugeenSchildery by de hand is, omnhaere gedaentens tevertoonen,

zoo hoor Vondels Apoliion. Hy poogt dit paer aldus na't leeven afte maelen

;

Dit eifchi Natuurs penfe el , geen verf, maer Zonneftraelen.

De man envrouw zjjn bey volfcbapen , evenfeboon 9

Van top tot teen. Met rechtfpant Adam wel de kroon ,

Door kloekbeyt vangedaente , en majefteit van weezen,

Als een ter beerfebappy des aertrijkj uitgeheven :

Maer al wat Eva beeft vernoegt baer Bruigoms eifcb j

Der leeden tederbeit , een zachter vel en vleifcb ,

Een vrienddijker verf, aenminnicbeit der oogen ,

Ben minnelijke mom , een uitfpraek^, wiens vermoogen

Beftaet in eedier klank^; twee bronnen vanyx oor ,

E« wat men beft verzwijge , eer dit eengeeft bekoor'.

Alhoewel nu deeze volmaektheyt, die wy onderftellen dat in dit eer-fte

paer geweeft is , in de naekomers nu min dan meer verkreupelt is , zoo ziet-

inen nochtans lomtijts van de zelve eenige verwonderwaerdige blikken :

want de natuer vormt nu en dan fchoonheden , die men zoude zeggen , datze

de volmaektheyt bereyken, of zeer nae komen: daer de konftenaersdan

haere denkbeelden, die zy tot de volkomentheyt bereyden, naeverbee-

teren.

Demetrius was zoo wonderbaerlijken uitnemende fchoon van gedaente,

zegt Flutarchm , dat niemanr onder de Gieters of Schilders zijn gelijkeniffe

bequaem genoeg kon uitdrukken. Want gelijk men daer ineen zoete be-

val-
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vallijkheit, een aenzienlijke defticheit, eenftuerfe fchriklijkheyt, en een

ganfch lieflijke fchoonheyt vernam, zoozachmen mede daer in een dapper

zeltzaeme vermenging van zijn jeugdicheyt en ftoutmoedigheyt , meteen
onnavolglijken heldachtigen fchijn, en Koninklijke ftaeticheyt , die in

hem te vinden was j en nochtans hebben de belte Konltenaers desgelijks

uitgebeelt, wanneerze het denkbeelt, dat zy in haere herfenen door de

konftgeteelt hadden, in haere werken voortgebracht engebaert hebben.

Hifyaspes en z\)n jonger broeder Zariadres , Vorften van Meden , wierden

over haere wonderlijke fchoonheyt voor Zoonen van Venusen Adonis uitge-

fprooken. En nochtans zal een ervaren Konftenaer zoodanige kinderen , als

't hem luft , voortteelen , wanneer hy de waere Idea van fchoonheyt in zijn

harfens heeft.

'Hetzyunuv metdenltaliaenen Duitfch , een vette poezel, met den

Spanjaert een fchrapele, of met den Engelsman een goede Taly behaegt;
z

.
vinaaJ-

wantdeezer ftrijdige fchoonheden gefchil zullen wy niet ten eynde bren-

gen , vermitsze in't reeden geven noch alle onverwonnen zijn -

y zoo moet-

men in allerleyaert de fchoonheyt zoeken , deeygene van de vreemde lee-

ren onderfcheiden : en yder deel tot het geheel zoo geiijkmaeticht maeken,

dat men niet en kan zeggen , dat het hooft te tenger is teegen de borft , de

heupen te breettegens de fchouderen, of armen of beenentezwaer. Ma er

het eene deel moet eeven zoo gevoed Ichijnen, als het andere. En yder by-

zonder Ik, 'tzydan fchrapel of poezel , moet tot het geheel paffen, ik LaSerre.

zal'er 't geen La Serre zegt , byvoegen: Indien gy weeten wilt, waerinde Wac de

fchoonheyt beftaet? Ik zal u zeggen, dat dit in de gelijkvormicheit der ^oonhcit

deelen is, en in d'eevenmaticheit der leedematen, d' eene na d' andere

paffende. En indien gy nieusgierich zijt om'ernoch meer van te weeten:

een vrouwe mach haerzelven nietfchoon noemen, indien zy niet fier van

geftalteis: zwart, of asgraeuwvan hair: het voorhooft verheven , breed

en glad, blaeuw, of bruin van oogen, en wel geklieft : zuiver en door-

fchijnendvah verwe, met een kleyne mond, witte tanden, en een korte

en wat gekloofde kin, kleinen boezem , en wel geplaetft , en het overi-

ge des lichaems eenpaerich fchoon , naer alle zijn gedeelten, en daer en

boven moet 'er noch een volkome gezontheytbykomen, eneenqeeft, die

verwonderens waerdig is. Dus weyd La Serre , en zeker ik houdehem al Epijl.^^

voor een verftandich keurmeelter. Het en is geen fchoone vrouwe , zegt Se- 9' de

neka, wiens dgyen of armen prijswaerdich zijn, maerdiens aengezicht de f
s

°on

a
ei *

wonderbaerlijkheit van alle d' andere leeden vermindert en verdooft. Dit zi'chis,ofvan

paft Seneka mogelijk, mier Ariftenetusbertt. dus uit : Al is 't dat mijn lieve aid'andere

£/;;/ö?j?4infchoonheit van aengezicht alle andere vrouwen te boven gaet, d<-e:enin

nochtans wort het zelve verduiftert, wanneerze in'tontkleeden d' andere m £cfh"^-
N n 1 hey- ten is.



284 CALLIOPE.
heymelijkeen verborgene deelen ontbloot. Maer wy keuren dit zelfs voor
onfchoon, wanneer heteene deel het andere verbluft : en zagen liever,

dat de gelijkmaeticheyt zoo net getroffen waere, darmen niet en kon zeg-
gen dat 'er ergens een belle offlimfte deel was.

Nu dewijl men niet altijts een geheel naekt fchildert , 200 moetmen zich

vooral de deelen, diemeeft gezien worden , bevlytigen: ennaefchoone
tronyen , welgemaekte halzen en welgeplaetite borüen omzien.

Des mans borft , die met tepels verfiert is , heeft een fchoonheyt zonder
gebruik, zegt Augujïinus \ maerditmochrmen zoo wel ook van de manlij-

ke, als van de vrouwlijke navel zeggen: die zommige verdichten dat Adam
en Eva niet gehadt zouden hebben. Maer wy zullen diegefchillen aen ande-

re laeten 5 en de fchoonheyt der leeden, zoo als wyze gevonden hebben,
in de natuur betrachten.

Men moet ook voornaementlijknae fchoone handen omzien: want in

de zelve is zulkenkragt, datze zelfs ontzach eneerbiedigheyttot zig ver-

wekken, d' Oudheyt' vertelt ons, dat 'er verfcheyde bedriegers nu en dan
geweeftzijn, die zich voor Vorffen en Koningskinderen uitgaven , maer
dathaere fchelmeryen meelt door 't bezichtigen vanhaere handen ontdekt

wierden. Zeker, ik zal die beelden ook voor onecht en mismaekt houden,
die met geen fchoone handen verzien zijn. Waervan de middelvingers niet

min noch meer dan de halve lengte maeken, en de fpicktige nagels tot de

helft van 't lit, daer zy aen ftaen , reyken. Daer de vingers, fchoon alle

al eeven fchoon, geen behoorlijk verfchil van gedaente hebben • en de

minfte niet een lit korter zy, dandelangfte. Inallerley, maervoornament-

Jijkin vrouwen handen, is Sir Antony van D^wonder aengenaemen aer-

dich geweefh want behalven de bevallijke en gemakkelijke greepen , heeft

hy by zonder op de fchoonheyt gelet, zoo datze van den zelvenaert fchij-

nen , daer onzen Poëet van zingt

:

Tengere Der handenfcheuticheyt , ent tengere gebeent ,

baodeo.
js met een jnoüich vleefch en poez^elheyt vereent :

De vingers voor wat dan , en voorts volmaekt van deelen

,

Zijn grijpers , om een hart op't onvooraïenjl tefteelen.

Maer dewijl deeze volmaekte gedaente, daer ik gezegthebbe dat de rechte

fchoonheyt in beftaet, met een gemeene ftijl zoo gemakkelijk niet en is uit

te drukken, en ik ontrent vaerzengeraekt ben, zoo luft het my Ariojle ook
naete bootfen, daer hy de fchoone Alcine op 't alleraerdichife uitfchildert,

ö ' om den Schilders tot een model te dienen

:

Haer lubaem was z.00fchoon , de deelen z,oo befneden ,

Dat x.00 een Schilder , die uit luft in volle leeden

Jeu
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letswedergadeloos tefchilderen bejion

,

Noit grooterjchoonheit noch volmaekter tootien kon.

Haer hair verblufte 'tgout , dat blond en lankz*aem zwierde

;

't Ivoren voorhooft glom , en roos en lelyfierde

Haer lieve wangen , wit en root door eenge
ffat.

Een paer bruine oogen , ofweleer twee nonnen, prat

En liefiijkaen te zAen , engiericb int belonkcn

,

Zacbm' onder welfjels van twee fijne braeuwen ponken.

't Scheen ofde hefde daer rondom alfpeelend vloog ,

En in betfpillen van z,ijn pijlen , tot zJicb toog

Enfiadich roofde al der aenfchouwerszJele en harten.

Midd'm het aenzicht flondt eenfchoone neus , men tarten

De Nijdt vry , ofz,v daer wat op te neggen wift

:

Daer onder was de mondt , met levend roodt vernifi ?

Gefirekt van dal tot dal , twee uitgepikte rijgen

Vanpaerlenfchoolen met de lipjes in het z,wtjgen ,

Ofblikten , als den mondt het minfte woord ontviel „

Dat machtich was , om z,elfookjA'aüerwreetfle zjel

Te temmen , en z.00 zy quam tot een lach te trekken

,

Zoof beende een Paradijs , dat dooden z,ouw verwekken»

Haer hals was rond en wit , en haere keel als melkj.

Deborflwat breet, daer twee, als onrijpe appels, elk^

Om 'tgeurichfl , deur den aêm nu reenen, danwatweeken,

Gelijkje Zee op 't fitand met weiverdeeldeflreekgn.

De reft was Argus nelfonmooglijkom te zjen

,

Maer zjander twijfel recht volkomen : boven dien

Was in 'er armen een maetfchiklijkheit , te wonder l

Haer hantjes wit, wat lang, enpoez.elachticb, zander

Veel adren -, eindelijk^de voeten , die al dees

Volmaektheen droegen , kort en rond, en wel int vlees.

Dit Hemelfche gebaer , dez,e engelltjk* mijnen

Kongeen bewimpelen berooven van tefchijnen

:

Haerlacchen, z,ingen, gaen, haerfpreeken, yderbïikj

Jayder deel des lijfs , bad eengefpannenftrik.

Wat dunkt uvan zoo fchilderachtigenP -eet/' Maer laetons, wij! mijn

geeft vaerdich is , Taffoos Armyde hier cok byvoegen

:

Haere oogen , om in z.eedicheit geducht

By elkje z.ijn , z,ijngierich op beur lonken
;

Enfpaeren als met voordacht dene vonken,

Nn
3

langst
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Lange 't zuiver wit van hare k&k$n heen

Speelt Rooz.everf, als waer 't op elpenbeen.

Haer lipjes , als twet Rooz»eknopjes , geven

Een z,oete lucht, en aen de liefde 't leven

:

't Beweegen van haer aengenaeme mond
De zeedichfte ut in d* ziel doorwond.

Haer witten hals bjfneeuw is vergeleeken ,

Daèr doch Kupid' z,t/nfakkel komt ontjleekeft'

Haer bonjesrond zjjn overhalfbedekt :

O nijdigh kleet l dat ons 'tgezjcht onttrekt

Der deelen , die de Minnaers z,oo bekooren >

Zy nullen metgedachten u doorbooren :

Gelijkje Zon door 't glas z.ijnflraelenfchkt

,

Zoo z+al den %Jn van die vLOo'n voorwerp zjet \

Schoon' t de Tyrangewoontegaet bedekken,

Weidoor 'tgewaet tot op't gewenflefirekksn.

DERDE HOOFTDEEL.
Hoe de Schoonheyt by cïouden is betracht.

Aer mogelijk zal nu iemant voorflaen , waeromme men doch

zoo veel werks maekt van dingen te verbeelden , die nergens

volkomen in de Natuur en zijnf of immers zoo zeiden gevonden

wordenf lkantwoordehierop,datze,hoeraerder hoewaerdi^er,

ïn de denkbeelden van een doorluchtich en geoeffent verftant gevormt ofge-

vonden worden : enimmerszoo fchoon of fchoonder, als'eroitbeeltvan

een konlHge hand gezien is. Apelles, willende zijn Vemtsopt alderfchoonft

uitbeelden , heeft eerft zijne gedachten boven alle zichtbaere fchoonheden,

die hem oit voorquamen , verheven • hy heeft in zijn vernuft een beek ge-

Dc Schoon- fchildert, dat in alle vol maektheden uitftak, en in dezeopgetogentheyt
heyt is in des net pinfeel voerende > heeft hy wel deezeonberifpelijke Godinne , tot ver-
Konftenaers

woncjering van a ] je Werelt , op't tafereel geoaert , maer noch geenfins de

volkomene gelijkeniffe van zijn Godtlijk denkbeelt hervoor gebracht. Phi-

dias heeft Jupiter niet gezien , zegt Seneka , nochtans heeft hy hern ge-

maekt als donderende. Minerva is hem noit verfchenen , nochtans

fcheenze als van den Hemel gedaelt, Maer Vhidiasis eerft in zijn vernuft als

in een Poëetfchen Hemel opgeklommen ; hy heeft eerft als in een verruk-

king de Majefteyt en heerhjkheyt dezer Hemellieden gezien , eer hy't ont-

werp



Het achtfte Boek. 28/
werp dezer heerlijke gedaentens by der hand nam. Zijn beelden kregen een

wonderlijke majelteyten fchoonheyt, maerhoe veel heerlijker zijn noch
de denkbeelden daer van in zijn konlikennende vernuft geweelt \ Doch
hoor, hoe'erdeoude wijzen van redenkavelen. Hebben Pbidiasen Praxite-

les den Hemel beklommen? vraegt Tbefpefa», en de gedaenten der Go-
den tot de konfl: nedergebracht ? Ofis het wat anders , waer door zy hunne

geftalteniflen hebben leeren afvormen ? Vry wat anders, antwoort Apollo-

nitu Travevs,én dat vol van alle wijsheyt. Wat is dat ? Zegt d' eerfte: Want

gy en kont buiten de naevolginge niets voortbrengen. De innerlijke ver-

beelding, zegt d' ander, heeft deze dingen voortgebracht : en betoont

dat een geoeifent konftenaer de navolginge ver overtreft. Want de nae-

volginge bootffc alleen 't geene gezien isnae: daer de verbeeldingen zelfs

't geen ook noit gezien is, vormen • en dingen voorfrdlen , die de natuur,

als haerproefltuk, t'eeniger tijdt zoude kunnen voortbrengen. De nae-

volginge wort ook dikwijls door eenige bedwelmtheyt verhindert: maer

de kracht van eenich denkbeelt wort zoo licht niet geltut , maer vaert koen-

lijker voort in 't geene zy voor heeft. Zoo heeft hy , die 't denkbeelt van Ju-
pter in zijn gemoed vormt, ook de beelden van zijne heerlijkheyt , de tij-

den, deStarren, enden Hemel ^elve,- en zoodanich was Plndiof bezwa®-

gert, eer hy hand aen 't werk floeg. Om Paüas wel afte maelen moetmen
zich eerft den Reuzeiitrijt , diepe aenflagen , enallehoogekonlten voor-

ffellen; alsook, hoe zy wel eer uitdeharllenen van Jupiitrop't aller^ee-

ftichtlt quam voortfpringen • eermen de ftouticheyt aenneemt van haer op't

bert te brengen. Dis is derechte wiJ7e om iets fchoonsenheerlijx voorden
dach te brengen, enzoo wort de fchoonheyt, alsM/we/veinhet breyn van

Jupiter geteelt , uit de herfenen eens konitenaers geboren ; want deze

Godinnen, die met de Hemelfche Jimo, wegens de fchoonheyt om den

gouden Appel dorften dingen , zijn van geen gewoonlijke geboorte. Want
gelijk Pallasydie de inwendige fchoonheyt is , gezegt wort met een diamante

bijl door den arbeytfamen Vulk^en uit het harfebekken van Jupiter geklooft te

zijn: zoo is Venus, die de uiterlijke fchoonheyt beteykent, van Hemel-
fchen bloede, uit de geltadichbewegende Zee der denkbeelden eenes ge-

oerfenden konftenaers te wachten.

De SchilderkoniHs ook onzes bedunkens zoo edel, datmenzefchierals , v o ,

fchande aendoet, wanneer men iets, dat niet beziens waerdich is, daer konft bei

door uitbeelt. Jaemen behoorde niets , dan wat aerdich en bevalhjk is, fchooaftte

doorhaerte vertoonen. En hierom wort alles, wat men fchoon, geeftich ,
veirooncn

»

en volmaekt in de natuer vind , zelfs van den terneenen man fchilderachtich

genoemt. Jaemen zegt, zoo fchoon als een beeld, waer door men te ken-

nen geeft, dar de beelden de gemeene natuur overtreffen. Ook, zoo vol-

maekt ,
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maekt, of 't gefchildert waer; te verftaen gevende , dat deSchilderye de
volmaektheyt gemeenlijk naetracht. Poogenookde Poëten en Dichters

haere vaerzen met keurlijke fpreuken en braeve ftorTen op te pronken , zoo
paft het den Schilders, die oprijkiijker vracht vaeren, de alderfchoonfte

dingen van natuur tot haer onderwerp te kiezen en die majefteyt, die

men niet dan met hulpe van Aglaje verkiijgen kan, op'tvlytichft nae te

trachten. *

'c Welk van Den Haerlemfchen Kornelis, zegt Mander, was uitnemende vlytich in
veele ge- 't teykenen na 't leeven , daer toe uitzoeken de van de befte en fchoonfte roe-
zochcis.

rende en leevendeantijke beelden, die wy hier genoeg binnen 's lands heb-

ben, als degewifte enalderbefte ftudie, die men vinden mach, als men
een volkomen oordeel heeft van het fchoonfte uit het fchoon t' onderfchey-

den. Maer hier behoort veel toe. En 't en is onzen Haerlemmer, noch zelf

den deurzoekenden Durer niet volkomen gelukt. Ja zelf Micbel Agnolo , als

hy des grooten Titiaens werk zach , en wegens 't koloreercn prees ,verzuim-

de niet daer by te voegen : dat het jammer was ,,dat de Veneetiaenfche Schil-

ders in hun begin niet genoeg en leerden teykenen- want indien zulk een

meefter, als Titiden t zoo begaeft in de natuur en 'c leven te volgen, deur

de Teykenkonft geholpen waer geweeft, en zijn grooten geeft en levende

handeling op de ftudie gefteunthadde, hy waer alles te boven gekomen.

Laet nu dit oordeel vry wat eenzijdich zijn; want de Teykenkonft wort
«efclul. n jer niet genomen voor wel het leeven te volgen , maer voor altijts het

fchoonfte te verbeelden , gelijk Agnolo'm zijn grooten Laetften dach wel be-

toont heeft , daer hy zijne beelden met een grootfe maniere , en in fchoone

geftaltenifïen , voeglijk aend'opftanding , heeft voortgebracht. Want
hem gaet na, dat hy delichaemelijke fchoonheyt der menfchen , om in zijn

kunft nae te volgen zeer beminde, hoewel hy zeer kuis en een vyandvan

oneerlijke gedachten was. Maer wat zalmen zeggen f Hy heeft wederom

de fchoone koloreeringe van Titiden en andere gratiën verzuimt. Zoo dat de

fchoonheyt als in geding geraekte. Want fchoon Sebaftiden del Piombo , toen

hy de fchoone en begrafide werken van Rdpbd'él, boven de diepzinnige en

bearbeide vznMichel Agnolo hoorde prijzen, de zijde van Buondrrottihid:

zoo zullen 'er van geen minder oordeel genoeg de zijde van Rdfa'él, ofook

van Titiden voorftaen. Maer dit zal ons niet hinderen; altijts is 't zeker,

dat zooveel doorluchtige voorgangers den wech tot de waere fchoonheyt

tot ons voordeel hebben geopent. Het befte is altijts hard om uit te vinden,
Voorbeeld enhard om teoordeelen , zegt Appoüonius Tytneus. Maer ik zegge, dat het
deranty en.

(jaeromme te Waerdiger is. d' Antijke Grieken gebruikten veel fchoone le-

vende beelden , om aen een eenich beelt een fchoone en waerdige gedaente

te geven
;

gelijk vertelt wort van Zeuxis , toen hy voor die van Agrigenten

mae-
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ken zoude de grootejtowö, om in haeren Tempel, welke ftont te Lacinium
in Calabrien, nu Capodi Colomnigenoemt, te offeren: dat hy eerdal Zeuxis zoekt
de dochteren der ftadt naekt zach, verkiezende uit haer alleen vijf, de defchoon-

fchoonfte van ftal , en uit deeze zocht hy wederom de fchoonfte deelen uit ,
hey c in al dc

tot volmaking van zijn werk. Dit wiert deze dochteren niet alleen tot geen ^A
fchande gerekent: maerzy wierden daer over met lofdichten vereert. Of ten,

dat by ons goetgekeurt zou worden, laet ik daer. ApeUes bracht de ver- Apelles in

maerde Lais, eer zy noch volwaffen was, dikvvils te pas. Van gelijken
CarnPafPc '

Phrj/ne enCampaspe, op dewelke hy zoo geweldich, om haer uitnemende
fc hoonheit,verliefde, dat Alexander y dieze ook beminde, uit edelmoedig-

heit,haer aen hem overlietjop dat hy met rufte ,'de uit der Zee opklimmende
Vemts,by de Grieken Anadjomene genoemt , na haer mocht voltrekken j welk
ftuk hy ook zoodanich uitvoerde , dat , toen het lang daer na, onder aen een

weinich verdorven was , geen Schilder zoo ftout te vinden was , die het

dorlt ondernemen té verhelpen. Andere Schilders hebben de fchoone Gra-

tina, Tbeodota, en meer andere vermaertgemaekt. Zyonderfcheydenook An(*erein

den landaert,want zy vonden meer fchoonheit in d'Abderitaenen,alsin ande- xhcodora
re, dies zydie meeft in haere werken gebruikten. Want men vint volken end'Abde-

en gedachten, die andere infchoonheyt overtreffen. Andere zijn weder- ritanen;

om, gelijk Johannes Bocatius van de mismaekte Baroncbiers zegt, als ofze

ons Heer gemaekt hadde in zijn eerfte tijdt , toen hy noch eerft leerde fchil-

deren. De grootebeelthouwersgootenmenichten van armen, beenen, en Inafgegotcn

welgeftelde lichaemen af, waer uit zy de fchoonfte deelen verkooren , en- deelen.

de gebrekkelijke uitfchooten. De Bootfeerders,Schilders, en Gieters , zegt

Galenus , zoeken rnaer alleen het geene volkomelijk fchoon is , na te boot-

fen, en zijn door geduurich navorfchen zoo verre gekomen, dat hunne

beelden voordenakomers toteenvaften regel dienen, ja men heeft£eker Tot een Re-

beelt van Policletust Tolicleti Canon genoemt. gel ofCa-

Dit quam deur het geduurich onderzoek van veel achter een volgende
non *

vernuften; want dat een menfche alles op'tbeftzouw kunnen uitvinden,

fchijnt onmogelijk. Dekonft islang, en ons leven kort, zegt Hippokraet :

die de met arbeit uitgevonde kennifien der voorouders in zijn jeugt als in de

pap krijgt, en in 't verder ondervinden volhartj klimt als op zijn meefters Weynich

fchouders,en ziet haer ver over 't hooft. Ook zoo hebben zy in zeer weynige werken ge-

ftukken haerganfche leven befteet. Ja zymaekten zoo veel werxvan een
m

marberen ofkoperen beelt , doordien 't hen mildelijkbetaelt wiert, dat'er

zeer weynige van een meefler opgemaekt wierden. En zelf Buonarotti,

fchoon hy negentich jaeren out geworden is, zouwmaer elfbeelden van

marber geheel voldaen hebben. Zeker weynig , maer genoeg; als zijn Maer on-

kinderen , vermitszehem als onikrflijke nakomelingen verftrekken. Want fteiflijke.

O o toen
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toen hem gevraegt wiert, Waeromhy niet troude, om kinderen te ver-

wekken ? beriep hyhem opdekonft, dat hydie voor zijn wijf hielt, en

dat zijne werken zijn kinderen waren > die, zooze doehten.hem loftijker ge-

dachtenis zouden geven, als Bartolucio van de zijne hadde, die aJ verteer-

den wat hen was nagelaeten , en die alleen in loflijke gedachtenis bleef door

yijn nagelaete werken; Wat van deeze heerlijke afkomelingen van Angelo

in wezen is , hebben wy met verwondering in Italien gezien.

Maer laet ons noch eenige getuigeniflen der ouden van de beroemfte

werken aenhooren. Waerover Libaniuswel terecht zeyde, dat de werk-

meefters, die d' oude pronkbedden fneeden ofgooten , van de Goden iets

ontfangen hadden , dat de gemeene natuur te boven ging.

Venus. Het zweet brak my aen alle kanten uit , zegt Damafcius , toen ik de Venm,

die Herodes Atticus gewijt hadde , gezien had ; van weegen den fchroomelijk

verwarden zinnneltrijdt, dien ik in mijn gemoed gewaer wiert. Mijne in-

nichfte gedachten wierden door 't levendig gevoelen van een onuitfpreeke-

lijke vermakelijkheit zoo gekittelt , dat bet my byna onmogelijk was t'huis

tegaen, enfchoonikmyderwaertsfpoede, zoo wierden mijn oogen nu en

dan , door de gedachtenhTe van zulk een zeltzaemen gezicht , te rug getrok-

ken. Wie zouw geen luft krijgen, om zoo heerlijken beek eens te mogen
bezien, en zijn oogen in zoo lekkeren konftfhik te verzaden? tiet beek

Schoonheic van Heftor'mde ftad Trojen opgerecht, zegt Filoftratus , draegtcfrgelijke-

in'tbeek nifle vaneen halven Godt, enfchijntaenalledie'taenzien, volvanwelbe-
van " e"or

zinde moedicheit , ftaetlijkeftuursheit • en lullige vrolijkheit : men ver-

neemt 'er een llerke gezetheyt des lichaems in, een jeugdige Iieflijkheyt

der leeden, een onberispelijke fchoonheit , vervult van zoo levendigen

geeft , dat den aenfchouwer luft krijgt om het aen te roeren.

EnParis. Inden Paris van Eupbranor zietmen, dat hy den oordeeler der drie godin-

nen, den vryer van Helene, en denombrengervan^cfci//«geweeftis. Wat
dunkt u , ofonze Aglaje deeze meefters niet met wat heerlijks heeft vereert ?

om niet alleen in haer leeven beroemt te zijn, maer zelfde wankelingen

der tijden te verduuren. Want dit blijkt noch ind'overblijffels, die men
noch hier en daerverfpreyt vind, en voornaementlijk binnen Roome, dat

de fchoonheyt by henlieden niet alleen met grooten arbeyt naegetracht

,

maer ook gelukkiglijk gevonden is.

Daer zult gyze niet alleen in jongelingen enmaegden, maer ook in vol-

rijpen en afgaenden ouderdom zien. Niet alleen in poezele jeugd , maer in

Kchaemen als tot arbeyt gewent. Daer zietmen den fchoonen Apoüo in

't Belvideer , als uit den Hemel gevallen ; en den Trojaenfchen Laokoon van

ouderdom en zorgen vermagert: de GnekCcheVenusop Monte Trinita, en

Latone met haer ongelukkige dochters, den volmaekten Herkyles, en behaeg-

Jijke
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lijke Flora in 't paleis van Farnez.e. Elders Faunus, den jeugdigen Bacchus, en
ontallijke andere, welkers fchoonheden machtich genoeg zijn , om de
konhMiefdige geeflen tot zich te trekken , uit d'alderafgelegenfte geweiten.

Deeze overblijffels der vernuftige, maer veritorvene eeuwen, hebben v , .,

Italien, in't vernieuwen der tijden, als Fakkelen, inde duifterheyt der derkalia-

konft weer eerlt doen, zien. Dies zy niet te vreeden, als onze Duitfchen, nen.

met degemeene natuur te volgen, defchoonheit met alle macht hebben

uitgezocht. Jazyfchaemdenhenniet, den afgedaenen arbeid der voorou-

deren tot hunne hulp te nemen; dewijl tot alles zelf te onderzoeken eens

menfchen leevenveel tekort is. ]a.Mtcbel Agnolowzs op de-fchoonheit der

Griekicheftatuenzoo verflingert , dat hy,als hem van ouderdom het gezicht

verzwakt was, nochvermaek fchiep het lichaem eenes Riviergodts, in

Vatikaen, fomtijts te komen betalïen ; zich niet kunnende genoegen,
zonder zoo uitnemend een (choonheit te betrachten.

Deeze heerlijke voorbeelden hebben nifet min den .beval lijken Rapbaél

verlicht, enichoondealverdervendetijdt aireede het beroemde werk, in

Maria de la FACe , voor onze oogen verborgen heeft, zoo heeftze nochtans,

als uit medelijden , de welffels in 't paleis van Gigi voor de jeugt gefpaert.

Hier fpiegelt de (choonheit der Griekfche gratiën , en den Linceus uit Belvi-

de er, Uk den Rapha'elfchen Hemel, ö Gelukkigen Julio ! die de trekken

yan zoWfcegrafiden handt voor u had , toen gy dit werk hielpt uitvoeren.

Hier wrocht Vrbijn, toen hy verheft was; Venus deede hem Venus op het

fchoonft ten toon brengen, en haer geftalte zonder mirTen treffen. Het
geen onmooglijkfchijnt kan de liefde uitvoeren : want de geeften zijn wak-
kerft in verliefde zinnen. Maer op dat men weten mach , waerom al deze

fchoonheden niet zoo veel vermogen, datze ons in het eerfte opflach ge-

heel tot zich trekken , zoo zeg ik, datwe meelt qualijk berecht derwaerts

komen : want men behoeft in deze (lukken niet te zoeken , of Tintoretfe

wondere opdoeningen , of Veroneefche ordinantien , oogenbliklijke be-

wegingen , of gedwonge fchikking : veel min Fabriüfcbe deurzichten, of

Rembrandtfcbeveiwen: maer de Griekfche (tarnen in den bevallijken Ra-

fa'él, de fchoonheyt zonder pronk, eneenfpiegel vand'oprechteoutheit.

O o 2 VIER-
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VIERDE HOOFTDEËL.
Van de üyansleyding , dat is , de welftandige en bevalltjke

beweeging der Beelden , of anders de Grafelijkheyt

in allerley doeningen.

At nu de vrolijke Eufrofine hervoor treede, en den Schil dergeeft

met haerbevallijke handt ten reye geleyde Het derde lit van de

tweede aenmerking in een Hiftorie, is in Klio vertooninge ge-

noemt. Want fchoon men de hartstochten, en de doeningen

des lichaems al wel begrepen heeft, 200 wort'er noch een kunftige wijze van

vertoonen vereyfcht,om de beelden op't graeflelijklt voor te doen. Enzeker

,

•""§. ^ezekunftvan bevallijke vertooninge is t'allen tijden zeer geacht geweeit.

d'Athenienzen vereerden het borgerrecht aen Arijlonikus Kariftius , en rech-

ten hem een ftatueop, zoo zeer niet, om dat hy Alexanders Speelgenoot

was, als wel, dathy zichin'tKaetsfpel met zulken bevallijkheyt wiftte

bewegen, dathy een dansleydige konft in't fpeelen fcheen te gebruiken.

Diesgelijk hebben de Ejiüien d'Oritamta tereere van Tbeodorus gedaen , om
zijnbevallijke handgrepen en bewegingen aen't dambort. Zuo heeft ook
Ftolomeus Pbiladelpbus , Kline zijn mondfchenkfter , met ftatuen door ganfch

Alexandryen vereelt , om haere bevallijkheyt , en zy wiert afgebeelt , ftaen-

de zeer graeflelijk in een enkel roksken met een teuitkan offchenkpot in de

handt, gelijk zy haeren dienft plachte verrichten. Is dan deze gratie zoo

aengenaem in de levende beweegingen, hoe nootzakelijk moetzedanin

onze konft geacht worden , daer de bevallijkheyt zoo vorderlijkis. De
fteyloorachtige ftijvicheyt geeft aen yder reedelijk menfch in't leven een af-

keer. Johannes Chrjfoftomus , zegt men, was zoo onbevallijk in't eeten, dat

hy noit met yemant tafel hielt , maer altijts alleen at. Indien de konft ook
metonaengenaemheyt bevlekt is, zoo machmenze wel opfluiten; want

Haertemif- lompicheyt baert walging : en't is te bejammeren, datmen zelfs in de wer-

ken van beroemde Meefters vind , dat in zommige beelden, fchoon maet-

fchiklijkvan deelen, en fchoon genoeg van teykening-r een gebrek van

welftant vernomen wort j waer door wy zelfs door de deugt , die'er in is

,

niet bewogen worden.

't Is niet genoeg , dat een beelt fchoon is , maer daer moet een zeekere

bewee^lijkheytinzijn, die macht over d'aenfchouwers heeft
t

Gelijk Ho-

ratiui van het dichten zingt.

Een

fen baert

walging,
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Een fcboon gedicht z,al my mei licht beroeren ,

Maer vriendlijkbejt kan hen en z.tel vervoeren.

Men lacche , of'ween ', d'aenfchouwei raekt op 'tfpoor

:

Dus wiltgy dat ik^fchreye , fchrey my voor.

Zoo is't ook met de Schilders, zy beroeren 't gemoed niet , zoozedeeze

beweeglijkheyt overfben , en dit zal hen gemeenelijk gebeuren,wanneerze

deeze kunlt, die wy de Dansleyding noemen, ofverzuimt, ofnietver-

ftaen hebben.

't Gebeurt wel z,elfin beelden fchoon vanftal^

Dat hen ontbreekt de rechte Hemelval

Bevallijkhejt , door heymlukegebreeken

,

Die in de zwier van haer beweegingfleeken.

Dus is't van noo , dat Venus en haer z.oon

Het werk verfier
1

, bevallijkmaeke enfchoon,

Bevallijkheytfort aen om te beminne ,

Bet zy&efpeelt in BosnimfofGodinne.

Door verzuimelijk in deeze waerneeming geweeft te zijn , wiert de

groote Zeuxis berifpt , dat hy zijne vrouwen te manlijk van gebaer ver-

toont hadde, daermen den voorzichtigen Homeer ook niet vry van keurt,

endathydezeedicheyt, die die fexe paft , had over 't hooft gezien. Want
het voegt niet , dat men van wel opgebrachte Juffertjes Appelteeven

maekt , hoewel zelfs in d'alderruwlte noch iets van haere kunne deurfchijnt,

ten waere men verwilderde Amazoonen , of Helfche Razernyen voor had.

Om dan in't algemeen van deeze konlt te beginnen, zoo zeg ik: Dat men Gem
,

eene

geen geweldige beweeging aen zijn beelden moet geven, als'ermaer een Gtetfóver-

maetigevereyfchtwort. Vlutarchus beftraft beyde Schilders en Beelthou- maetigc bo
wers, enhy wijftaen, dat het onmaetich uitltrekken , het wijt (lappen , meeging,

cnhetmondopfperren niets groots in zich heeft. Het is fomtijts gebeurt

,

en voornaemeliik ontrent het begin deezer Eeuw, datbraeve^eeflenden

geeft al te ruimen toom gaven , meynende miiTchien de natuur t'overtrerfen

methunnebeeldenzeer weytsenzwierich te doen draeyen en zwaeyen, en r

handen en voeten met Sprangerfe greepen ganfeh verkrampt , en uit het lit krampine,

tedoenbuigen. Maerhoorwat'er jf««/w van gevoelt: Zy fchiepenhaeren

meeïtenluft, zegthy, inde zwellende op^eblaezenheyt van een fchijn-

grootfe manier. Zy zochten den voornaemlten lofhaeresverftantsvaneen

wilde onbefchoftheyt t'onleenen ; weynich daer nae vragende, datzede

rechte konftmaet en de Natuur zelve te buiten gingen. Zy namen een groo-

ten moed op't y dele hand geklap van etlijke onweetende bcttekroezen , die

haere foeyfraeye werken met een verbaefde verwondering fcheenen te aen-

fchouwen; zoo dat zy daer door op haere eygene dwalingen verheft wier-

O o 5
den,
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den. Maer men moet zich hier in, gelijk in andere gewichtige zaeken

,

voorzichtelijk dragen , op dat men , in't mijden van ScylU , niet in Cbar/b-

dis verdrenke , en in't mijden van een ondeugt in een arger vervalle
;

gelijk

aen eenige gebeurt is , die fteunende op het gemeen gevoelen , datmen van
En ftt jvig-

d'Antijken heeft , dat de maetige beweeging in veel ftaotuen wonderlijk is

waergenomen , haer zelven hebben ingebeelt , dat zy die volgende , niet

en konden miflen : waer doorze dan ook niet dan onbehaeglijke iteene figuu-

renhebben voortgebracht : eninfteededathen den geeft der voorgangers

meteen levende gratie te ttaede -quam , zoo veranderden haere beelden in

fleen , min noch meer , als of hen het hooft van Medut^e was voorgehou-

den. Zeker ik zach noch liever in de beroeringen eenige verkrampingen,

als datmen my met zulke geeftelooze koolitruiken d'oogen bedampte. Maer
om op den rechten wech te komen, en zeeker te gat n , zoo moer een konft-

oefFenaer zich tot de leevende natuur keeren , en zien , hoe ver het hem in

de beweegingen geoorloftis te gaen.

Om nu van een welbeleyde en konüige beweeging der beelden , en yder

derbyzondere leeden te fpreeken , zoo mocht ons den Kamerfpeeler Rojüus

wel te hulp komen; dietegens Cicero wel dorft twillen , of het vermogen
eens Orateui s meelt in de welfpreekenheyt,dan of in de kundige en bequae-

me gehaeren , beftont. Waer van hy zijn deel zelfs in een boek verdedigde.

Want de kamerfpeelige dansleyding was een wijze van domme beweeging

,

daer in zy de leedennae den eylch des fpels kunftichlijk wiften te gebruiken ,

jae zoodanich, dat men hen in alles verftont, fchoon'erniet eeneenich

woort gefprooken wiert. En dat meer is , zoo bootfte een zelve perfoon een

beftevaernae, dan wederom een kint -

y ftrax de Heer, dan de knecht; nu
de Vrouw dan de maegt ; bezaedichtheyt , dronkenkbap , en voort aller-

Ieyneygingmeteen geneuchelijke bootsmaekery ; 't welk voor dekijkers

van allerley landaert zoo verftaenbaer was , als ofzy in hun byzondere tae-

len gefprooken hadden. By gebrek dan van Rojïtus moet ons Eufrofine den

geeft verlichten ; om de alderbequaemfte , natuurlijkfte en fchoonfte be-

weegingen in onze werken te vertoonen. En aen haer beveel ik u, ö Schil-

derjeugt, voornaementlijk wanneer gynae de Teykenfchooltn of Acade-
miën gaet, om mans-of vrouwe-naekten nae 't leven in de warme ftooven

te teykenen. Zie dan toe , wanneer gy het beelt of 't model in poftuur dek ,

dat het niet alleen dit of dat fchijnt te doen , maer dat óeeze doening nae de
Dansleydige kunft vertoont wort. Zeker, ikbeklaegmy, wanneer ik

mij n oude A cademiteykeningen overzie , dat men ons daer van in onze jonk-

heyd zoo fpaerich heeft onderrecht -

y daer het niet meer arbey t is een graeflè-

lijk poftuur , dan een onaengenaem en walgelijk na te volgen.

De beweegingen ofberoeringen fielt Makrobius zeevendextey : Als, van

be-
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beneeden nae boven : van boven nae beneden : achterwaertsenvoor- Eeiftelir.

waerts: ter rechter en ter flinker zy: en laetftelijk, in'tomdraeyen. En Zcvcnroc-

deeze worden in een menfchen beek in het hoof: , in het lichaem , in armen
nDSen

en beenen,en in de minder leden aengemerkt. Nu part een konftenaer deeze

beweegingen nae vereyfeh des werks op't aldergemakkelijft te gebruiken,

en zich van verkeerde grimmatfen te ontflaen. Den Hoogduitfen zwaert-

vechterfchijnt zinneloos in't opneemen van't geweer, maer eenervaren

Soldaet voert de Spies met gemak.

Om nu van een ftaende beeld in't gemeen te beginnen , zoo is't voor

eerft van nooden , dat men aen de beweeging , die het te doen heeft

,

gedenke, en dat men dan al de leeden op't gemakkelijftdaer nae fchikke.

Laet uwe voorzichticheyt acht geven, om bet hooft wel op defchoude-
StaeD

ren te doen dragen , de fchouder en borft op den buik en de heup j en dat de

beenen wel onder het middellijf paflen. Wanneer zich de borft ter rechter

zijde went , zoo laet het hooft vry ter flinker zy' hellende omzien. Laet

noit hooft geheel tot ter zijden uit omdraejen , ten waerein d'alderheftichfte

beweegingen , maer nimmermeer verder , als gelijk met de fchouder : laet

delaegfte fchouder noitlaft dragen. Welke heup ook mach uit2wanken:

ftel de fchouderen in een recht ftaende beeld even hoog. Vermander fpreekt'er

by nae van, als volgt:

Eenflaende beeld gelijkt vry by een boog ,

Wae7 van de Pees recht neêrgaet van om boog:

Zoo moet de voet, dierajlftaet, lootrecht onder ft^^
De keelputjlaen , men doe die beupe ronder

' Uitz.wanken-> maer het andre been is vry 1

Men bmge t hooft nae de geplante zy .
van

• *v =

Laet rechter been enflinker arrem zjvaejen armen ea

Een zelve weg , en 't hooft een weynïch draejen beenen,

Na d' arm ofband, die uttfleekt. Veelgedraey

En keurtmen oit infehoone beeldenfraey.

En wijders 2egthy :

Veel verder als een voet van voet , Schrede,

Eenjlaende beelt noit fchryden moet*

Laet uwe beelden geen drommedarisgangen gaen, met het voortzetten van Kruisbewe.

de geheele zijde. Men prijft een kruisbeweging , ten zy het beeld iets g'ng*

heffe, ofopdeteenenftaet.

Indien uw beeld noch heft nochftaet op teeneth E
.

n ?a

J*.
Zoo maekyerfchil in zwaey van arm en beenen

;

^ca°
Wanneer hetftaet op zijnen luchter voet

Den rechter arm noit ofwaerts reyken moet.

Beel~
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Beelden, die trekken of fteeken.

Infteekendefguuren, of die trekken »

Moet i echter been en rechter arrem rekken,

Laet het gewicht en tegenwicht uwe beelden in de waeg houden, gelijk

den ftok aen den Koordedanfers , op datze in alle beweegingen , 't zy ftaen-

de, of {leunende beftaen mogen, ten waerein'tloopen ofvliegen.

De onvoeglijke en onnatuurlijke bewegingen moet men voor al mijden.

Een zittend beeld mishaegt ons , met de kftien

Aen een , en voort de voeten ruim te zien*

Ook wegens 't verdraeyen :

Enfchoon uw beelden ookofvielen ofte vochten^

Laet %mIx natuerlukjzijn , en mijd verdraetde bochten.

Want gelijk dit vaers luit

:

Gewoel en werkingen volgeeft zijnprijzens waerdich,

Maer buiten mooglukjjeyt is alle zwier onaerdich.

De Poëten geven menichmael den Schilder door eenich duifier woort
200 groot een licht, als veel moeilijke onderrechtingen zouden kunnen te

weeg brengen. Want wie zal zich geen allerbehaeglijklle zwier inbeelden

,

als hy van Venasby Virgieldeeze woorden leeft f Zoo fpreekende, gingze

heene, blonk over haeren roos verwigen nek, het hair gaf een goddelijke

locht,alsambrofie, van zich, hetkleet fleeptena, en haertretwees wel

uit, datze waerachticheen godinnewas. Een naektenruggeeen weinich

verheven ofgeboogen , wort niet onfchoon geacht.

Del Sarto behaelde lofin eenleuijen arbeyder , die zijn handen op een

fimpele manier zat enklouwde, als ofhy in twijfel was, van ofhy tot het

werk , daer hy toe genoodicht wiert, gaen wilde , ofniet.

Eindelijk moetmen deze ftant der dansleyding ook op 't bevallijxt in flae-

pende, jae zelfs indoode beelden, waernemen. De Satyrflaept, zegt Vhi-

loftratus, inde Schilderye van Mydas, laet ons nachtelijkefp<reeken , teneinde

dat zijnenfiaep niet gebroken en worde -

y want zoo doende zouden wy de lieflykheyt

van ditgezichteftrax quijt zijn. Diodorus , zegt Plato , heeft denftaependen Satyr

aldaer neergeleyt, enniet gegraveert. Hyzal ophetmmftefchudden dadelijkjnt-

waken. Het zilver is meteen zachtenjlaep bevangen. Enhoeveelbraeve gee-

ften hebben zich verwondert over het fchoon en grafelijk beelt des nachts,

van Michel Agnolo gemaekt tot het graf van de Medicis. Waer van onder an-

deren aldus gezongen is

:

De nacht, diehiernujlaept, een Engel heeft

Uitfteengeteelt : wie denkt niet datze leeft ,

En zachjes ruft ? Ofzouw 'er iets ontbreek§n ?

Ontwaekjer dan , gy zultze hoorenfpreeken,

Waer.
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Waer op Michel Agnolo , voor zijn beeldt, op dezen zin antwöorde ;

Dejlaep vernoegtme , en dat ikfleen ben meê ,

Dus knaegt myfcband , nochfchae, noch harte wee.

Dat ikjtoch tie noch hoor , is niet te laeken
j

Dies houduftil , en wilt my niet ontwaeken.

Het tweede lit van de beweegingen nae de kunft te vertoonen, is, datmen
de zelve in ftaet, kunne, en ouderdom der perfoonen wel onderfcheyde ;

TwCedc,lt '

gelijk wy in 't volgende vaers uitdrukken

:

Denouderdom en kunne t' onderfcheyden ,

Door eygenfcbap bun eygen , acht ikjaer

:

Laet dertlejeugd vryfpeelend' tich vermeyden

,

Maer maegdenpaft een z.eediglijkgebaer
5

Ten zy menfielt verwilderde Amaz,oonen.

lenftoutefiantpaji aen een kloel^foldaet ;

Benjongman paft een perheyt te vertoonen '

y

Daer d' oudegeen verkjeumtheyt en misflaet.

Zoo zalmen ookjgroot onderfcbeit in 't werken

Van heer offiaef, ofboer ofburger merken.

Overeenkomende met Horatitu , den leermeefter der Poczy , die dit onder-

fcheyt zijnen leerlingen ook indachtich maekt , en de Schilders, die de
ftomme Poëzy oeffenen , hebben 'er niet minder op te letten. Hy zegt by-
nae aldus:

Onderfh
-

Veelfcbeelt bet , ofde knecht ofmeefierfpreekt , in ftact kun-
Een oude man, of die vol hittefieekt neen ouder

Door 'tbloetjen van z.ijnjeugd , offlafy-vrouwen, t'onderfchri-

OfReytigers, ófwel die d' akkers bouwen:

OfKolcher, ofAprjer, ofThebaen:

Dit onderfchenumodig te verftaen

:

*t Gemeengerucht z,al u hier veyligflflieren

,

Ofanders moogje iet dergelijx vertieren.

En een weynich verder verbeelt hy de trappen des ouderdoms aldus

:

, _.

Het kind, dateeven nu begint tegaen en queelen,

Heeft in 'tgemeen een trekjnet z,ijnsgelijktefpeelen

,

Isgram en lichtgepaeit, inongefiagenzjvang. .

Benjongaenkomelinggaet, buiten'smeefiers dwang, line"^"
Met Paerd en Honden zich by d' offerplaets vermaken

:

Is licht verleyt , en belt tot£ ontucht , neygt tot wraken

Van onderwijs , is traeg zJijn oorbaer te verfiaen ,

Verquiftich , engeneygt de tinnen om tefiaen.

Pp De
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De manlijki Ouderdom verandert degemoeden ,

£>eman, By baekt nae vrientfchap , jlaet nae eere en rijkegoeden ,

En wacht zJcb te beftaen 'tgeen naemaels rouwen mag

:

Veel druks en ongevals kpmt met den ouden dag ,

d'Oude. Hyzoektgeftaegnagoed, enfpeentz,ichvan'tverkreegen s

Is eygenunnicb , en tot kprz>elbeïtgenegen.

En watlaeger:

Op datm
1

een bejlevaergeenjongmans Rol doe klappen ,

En 't kindgeen mam bedrijf, z.00 merkjlx e)genschappen.

Maer ten is niet genoeg, datmen een oude vervallen en verfchrompeltaf-

beelt ; want ongemak, ziekte en arbey t verhaeflen den ouderdom , die fom-
tijts ook door maticheyt en gezontheitfchijnt te vertraegen.

DeCivitate sara de Huisvrouwe Abrahams was inhzcren hoogen ouderdom van ne-
« 1 . 10. gentichjaeren, nae't gevoelen van Auguftinus, noch van zoodanigen fchoon-

heyt, dat'er de Koning van Gerar Abimelech op quam te verlieven, zoo

wel als 'er Pharaohng tevoren in Egypten op verlieft was geweefr. Maer
om eenflaeltje wegens de waerneming van kunne en ouderdom in onze
kunft voort te brengen , zoo gevalt my geen beeter, dandeSchilderyder

uuren
e"~ Centauren van Zeuxis , welkers kopye Lucianus , dieze gezien hadde, aldus

befchrijft:

In een dichten froel , of bofch van groene kruiden leyt een Centaurinner

,

met al de deelen, die merrie zijn, ter aerde, en het kruis of achterdeel

zydelings over nedergeftrekt : maer de vrouwelijke leederi , als zittende

ruften op den elleboog : de voorite beenen leggen ook niet overzijds , maer
het eene leyd, als ofzy knielde, gevouwen met den hoorn inwendig nae haer

toe, en het andere recht zich om hoog, klouwende d' aerde met den voet

,

gelijk de paerden, wanneer zy poogen op te (taen. Van twee tweeling-

kinderen halve veulens , heeftzeheteen op den arm, en geeft het op men-
fchelijkewijzehaervroulijkeborft: het ander, dat meerder van des paerts

aert heeft, isvaft aende fpeene, gelijk de jonge veulens gewent zijn aen

de moeder merrie te zuigen. Boven in't Tafereel, opi een puntige rots

,

vertoont zich een Hengft Centaur , fteekende den kop uit het werk, doch

zijn lichaem vertoont zich niet verder , dan voor zoo veel als hy menfch is -

y

dit is y zoo ik meen, denman van deeze Centaurinne , die op twee ver-

fcheyde plaetfen , alsgezegtis, haer jongen zoogt, 't welk hy al lachen-

de aenziet, terwijlhy met zijn rechterhand een jong leeuwken boven zijn

hooft wikt , en geneugt fchijnt te neemen met dit fpeelding de kinderen te

verfchrikken. De relt van deeze Schildery , hoewel wy deeze konfl: niet

grondig verftaen , vertoonde een groote volkomentheyt , en ontdekte een

uitnemende vlijt. Ten eerften , den omtrek fcheen voortgekomen uit een

vafte
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vafte hand. Ten anderen waren de verwen zeer kondig gebrooken , en het

byzonderftevan'twerkwasoverltort meteenrijklijke gratie. De verdie-

pingen, verkortingen en buigingen, waren welterdeege waergenomen,

zonder dat 'er iets verzuimt was van 't geenemen zoude mogen wenfchen,

zoovan.geftalte, maetfchiklijkheyt, ordinantie,als van alle andere deug-

den, die de verftandige Schilders gewoon zijn te betrachten. My aen-

eaende , vervolgt Lucianus , ik loofde in Zeuxis byzonderliik diegroote 7i
refll

j
k °" J

kragt van zijn wetenfchap , waer doorhy, in zoo gelijk een gezelfchap, kunne .

de kunne en ouderdom zoo kunftiglijk heeft onderfcheyden. Want den

Centauwer heeft hy heel wreet , moedig , en gruwlijk uitgebeelt, 'thair

overeyndftaende, voorts bykans geheel ruig en ruw, niet alleen 't geen

datpaertis, maerzelf ook dat menfchis, met breede en verheven fchou-

deren, en ik en weet niet wat grenikken of grijnen in't aengezigt , daer

echter zijn ongetemt en woeft weezen doorheen e fchijnt. De vrouw ge-

lijkt beneeden zeer wel een oorloogsmerry , gelijk de Theflaliaenfche , die

noch ongetemt, en van niemant bereeden zijn : haer menfchelijk deel is uit-

nemende fchoon , uitgenomen d'ooren , diehy, als die vandeSatyrs,

mismaekt en fpits heeft uitgebeelt. De vergadering der twee lichaemen is

niet bottelijk al teffens afgefcheyden , maer van verre beginnende ontfteelt

zich uit d'oogen der aenfchouwers , en fmelt zich al dieflijk 't een in't ander.

Belangende de twee Kinderen, in het eene zweemt een wreet gelaet, zoo

wel als in den Vader , en in die teedere jeugt fpeelt een ontemmelijke gruw-

zaemheyt. My fcheen ook verwonderens waerdig, dat zy zoo kinderlijk

zien op den jongen leeuw,en ondertuffchen de mammen vatten,en tot diein-

vallen, die zybeyde in hair en verwe gelijken. Dus verre Lucianus. En ze-

ker , hy heeft zeer wel aengemerkt , dat het recht onderfcheyden van kunne

en ouderdom geen van de minfte deugden in een Schilderye is ; temeer,

dewijl men by overleveringe heeft , dat de oudfte Griekfche Schilders haere

beelden zoodanig maekten , dat men niet en wift , of't mannen ofvrouwen

waren, totdat eenen lumarus, die alles nae 't leven deede, dekonftzoo

ver bragt , datmenze kon onderfcheyden. Ik agt dat dit eenigzins by quam,

om dat vrouwen en mannen meeft op eenderley wijze zich kleedden.

Dat nu al die van de kunft is , onze Eufrofine nae d'oogen zie, om al verder

en verder van haer onderweezen en geleert te worden : want ik heb niet an-

ders,dan een inleydinge tot al deeze hooge Schooien belooft ; echter meen

ik dat; deeze winkel van Calliope reets ftofs genoeg zal in hebben , om de

braefïte geeften te doen zweeten.

Pp 2 VYF-
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VYFDE HOOFTDE'EL.
Thaleye de derde Gratie. Van de Houding^Samenftemming ,

of Harmonie itït koloreeren.

Erpfichore heeft van 't wel verwen , Metpomene van lichten en

fchaduwen gehandelt. Zoo refteert'er noch van der zelver over-

eehdrachtige ordening en meedevoeglijke fchikkinge tefpree-

ken. Welke geheymenis der konft wy gewoon zijn met het

woort Houding uit te drukken ; 't welk in het koloreeren eeven het zelve be-

teykent > als in de konft der maetfchiklijkheyt de woorden Simmetrie

,

Analogie, Harmonie , en Proportie; zijnde ook als deovereenftemmingen

bekoorlijke zangwij ze in de Muzijk. Want het begrijpt in zich een zuivere

vergaderinge van famenftemmende kracht : het wel fchikken der koleuren,

'twelkwydeTuilkonft noemen: en de ordentlijke fchikking van lichten

en fchaduwen;: nevens het voorkomen , wechwijken , ronden, en ver-

korten s en laet eyndelijk niets uitgeflooten van al't gene dat , booven

't geene dat reets verhandelt is ; tot een volmaekte Schilderye behoort.

Over deeze Houdinge nu heeft on ze Caüiope de behaeglijke en altijts wel-

geneygde Gratie Thaleye geftelt; Thaleye, zeg ik, die onder de Gratiën

even het zelve amptbekleet, dat d'andere Thaleye onder de Muzen heeft.

Want zy vergelt de bevallijkheden haerer Zufteren met een wel gefchikte

ordening. Wy zullen onder haer opzicht dan van de famenftemmende
Samenftem- kracht beginnen. Deeze begrijpt in zich een gelijkmaeticheytinklaerheyt

?en
L
C

engloejentlieyt, waer uit dan een byzonderezachticheyt volgt, dieaenhet

zaduicheir. wer^ een wonderlijk vermogen toedeelt.

Zachtfchildren is nietflaeuw het werkje doen verdwijnen »

Als véele meenen , maer de krachten te doenfchijnen

In Eendracht , 'tklaerby'tklw, geenverw eniszoobart

Dat zygeen makke* vind ï het donker lijd het zwart :

Nochgeeft en locht en licht vermenging en verdachten

Doorfchaeuw en weerglans , en behulpfaembeyt van krachten.

Emding. Dezachticheyt van famenftemmende kracht is als een band van 't ge-

heelewerk, en wort daeromme binding genoemt; zy doet in het fchilde-

ren ofkoloreeren even zoo veel ; als het wel troepen en bondich ordineeren

in de Teykenkonft te weeg brengt.

Wy hebben in Melpemone de graeden van licht en fchaduwe eenichzins

uit-
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gedrukt , maer het behoort voornamentlijk tot de Houdinge , dat men ver-

(cheyde lichten , en verlichte dingen tegen elkander wel vergelijkt. Indien

eenichnaektoflywaet, daer geen flikkerende glanfen in te wachten zijn,

de klaerfte dingen in uw werk zijn, zoo moogt gyze vry met al uw macht p r0portieof

op'tallerverlichtfte uitbeelden. Maer indien'er fpierwitte Satynen, blin-

kent gout of zilver , vyer ofvlam ontrent is , zoo moet gy de kracht van uwe
verwen in deze groote glanfTen alleen op'talderhelderfl te werk Hellen:

houdende de reft zoo veel fommerder, als zy in licht van deze heerfchende

lichten verfchillen. Plutarchus berifpt Apelles , dat als hy Alexander met den Houdinge

blixem in de hand had afgemaelt , hy zijn natuerlijke verwe niet wel uitge-
van; m!ndere

drukt,maer hembruinder en duifterdergefchildert hadde,als hy wasjwant hy de?e lichcen«

was van natuure blank, en die blankichey t was vermengt met eenige roodig-

heyt,dieinzonderheitin zijn aengezicht en op zijn borft bleek,ontftaende uit

een goede getempertheit , warm en vyerich van aert , waer door men zegt,

dat hy een zoetgeurigen adem hadde, en dat zijn vlees lieflijk rook , ja dat

zelfde kleederen , die zijn lichaem raekten , daer door als geperfumeert wa-

ren. Maer mooglijk zouw Apelles hier in wel te veifchoonenzijn, dewijl

hy al zijn vermogen van licht in den blixem end'uititekendehand, die

de zelfde voerde, gefpilt hebbende, genootzaekt isgeweeftdeklaerheitin

de tronie te Verminderen, om door een maetfchiklijke houding van meer

en minder licht <je wetten der kond te volgen. Want indien hy de tronie

van Alexander zoókher hadde uitgebeelt, als men hem befchrijft, heten

waerhem niet mogelijk geweeft de vyerige glans aen den blixem te geven.

Die echter de regels, in Terpfichore geleert , wel waerneemt, zal zelfs wel

blankichey t in een fommer licht vertoonen kunnen : maer ofhy daerom van

alle berifpinge vry zal zijn, voornamentlijk van die 't niet en verftaen,wil

ik niet verzekeren. Mijn raed is , dat wanneer u een zoo fchoonen Aletcan-

der, oflievereenichfchoon vrouwebeelt, te konterfeiten voorkomt , dat

gy cfomftandicheden zoo fchikt , dat gy in de tronie , of 't naekt al uw kracht

van klaerheit belleden moogt, op dat u de wetten der houdinge niet en dwin-

gen uw hooftwerk te verbruinen, 't welk, indien 't niet ontfiert, u ten

minften in gevaer zouw brengen van als Apelles berifpt te worden

,

Pp 5 ZESTÉ



302 CALLIOPE.

De Tuiing

leert men
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ZESTE HOOFTDEEL.
Van de Tuiting ? SchakeerIng , ofbyeenfehik-

king der verwen,

Ae zoo voort mijn Thaleyè-> en ondek ons , wat een welftant een
aengenaeme byeenfehikking der verwen maekt 5 en hoe be-

koorlijk deeze kunft voor het oog is. Euphranor van Iftmos

fchreefer tot onderwijs een geheel boek van : maer de tijdt

heeft'er ons van berooft. Taufias , de Sicioner, vond de Tuil-

fter ofbloemverkoopfter Glycera hier zoo aerdigh in , wanneerze haer krans-

jes, feftoenen en ruikers vlocht, dat hyze daerom tot zijn Meeftres ver-

koos : en zy gafhem door haere geefticheyt, in't by eenvoegen der ver -

fcheyde fierlijke verwen , zoo veel werks , dat hy de kransvlechtfter , Ste-

fhanoplocos genoemt , die hy dus door haer beleytgemaekthadt > voor zijn

meeiterftuk hielt. Het kofte Lukullus naederhand noch twee talenten , toen

het eenen Dïonyfim voor hem kopyeerde. Enzeeker, een verftandich kon-

ftenaer zal dit deel der konft wonder bevallijk in Bloemen en Kruiden zien

,

wanneer hyze nae zijn geoeffent oog een weynich fchikt ; en men vind in de

gemengde bloemen zoo voeglijke famenvoegingen van elkander toegenee-

ge verwen , datze 't gezicht in haere behaeglijkheden doen verlieven.

__ Infruiten,bladeren en bloemen heeft Rafa'él Urbyn zich gedient van eenen

jf^»>een Vlaming die by hem woonde, fchilderende de zelve op een vry lofler

en natuurlijker wijze, als men te Romen gewoon was te zien. Door wiens

voorgang jan da Udine ook zoo zeer verlicht is geworden , dat hy fruiten

,

druiven, groenicheyt, bloemen enallerley vogelkoft , als koren, haver,

gerft, vlier, venkelknoppen, en Turkfche terwe , in feftoenen gevloch-

ten, en elk een tijdt des jaers uitbeeldende, zoo konftich en levende ko-
loreerde , datze aen de muuren , in d'omloopen van de (hikken , in't welf-

fel van 't Paleis van Gigi fcheenen te hangen. Niet minder zijn de veelver-

wige velden in de lenten lieflijk , die door zoo veelerley groen , doch
byna yder weyde ofakker van den anderen verfchillende , in't geheel als een

welftandige Harmonie maken.

Natuur is zeer genegen deze deugt te vertoonen, het zy wanneer de vro-

lijke Auroor des morgens den Hemel opent, of dat Tetbj/s de vermoeydé
Zonnepaerden uitfpant, ofde dingen by een fchikt, die tot elkander be-

h ooren. Vermander zingt hier van byna op dezen zin :

't.
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\\zwuge van den bloffen dageraet ,

Zoofierlijk^in't veel verwigh pronkgewaet.

Degoude Zon en Maen en Starren , zwieren

Int bUeuw Azuur , betgoud verheugd Saffieren.

't Hoofs purper mint hetgulden borft k[eytwot.

De Papegaey braveert metgroen en root.

Het wit albaft in 'tgroen zal't oog vernoegen

:

Doch 't wit kan zich by alle verwen voegen,

Hoegeefticb dat natuur het pluimgediert >

En 't zeegewas beschildert en vereert ,

't En belgt zich niet : cXeendrachticheyt , in'tfchik^en

Der verwen , fchijnt onze oogen te verquikj^en.

Roo verwe en paft niet zonder wit by't naekt

,

Maer purper , blaeuw, engroen, en geel vermaekt

Het bloote vel ; zy lijden ookjlkanderen.

Noch kanm' een kleur in veelerley veranderen ,

Eyvoorbeelt', groen, watgeeler of'wat blaeuw ;

En 't eindeloos in allerhandegraeuw -

y

Deeszachticbeen eikanderen verdraegen.

Maer 't voegtfomtijts , en 't zal bet oog behaegen ,

Dattn ietwesfeboons vertoone , daer de reft

Zichfommer houd : maer hoed u wel voor 't Ieft

Een hardicbeit te lijden : licht en luifter

Verklaert de lucht enfehemert tegen 't duifter.

Om zich in het wel houden en by een fchikken der verwen te oeffenen, _ ...

plachten d'oude Meefters fomtijts haer te verluftigen in ftukskens > diezy Xcnu
Xenia noemden, te maken. Want men hadt de gewoonte, als vrienden

eikandere vergallen , eenige bakskens ofkorfkens met fruit , ofandere min
gemeene dingen, fierlijk op gehoopt en fchilderachtich gefchakeert , aen

malkanderen te fchenk te zenden ; welke men Xenia ofgaftgaven noemde :

die fomtijts zoo kunftich deur een gemengt waren, dat zy de kunft fchee-

nen uit te tarten, 't Wit en groen is elkander gunftich , als in Maroos vaers

:

DeBofcbgodt quam'er by , bekranft met loof\ en bladen ,

En zwaeide Lelijen , en Meyen onbeladen.

Maer deze welftant openbaert zich voornamentlijk , wanneer men groe-

ne hoven met fpierwitte beelden , van Marber of Pleifter, verfiertziet:

ofdat de latachtige priè'elen , met ceruze overftreeken , en met groen loof

doorvlochten zijn. Onzen M^rotuilt verder aldus, in zijnen Alexis;

De Nymfen korfby korfvol Lelybloemen brengen.

De blanke N ais plukt , om onder een te mengen >

F/ofl-

Wit ea

procn.
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v- e'erley Tioolen , Mankop , en vlecht Tijieloozen mee

,

bloemen. En Dille , blyvangeur, een yeder opzijnfteê,

Larender , en meer kruit , te keurich uitgekooren,

Schakeert de Goutbloem met de zachte Ridders fpooren.

Maer natuur fchakeert de verwen nergens zachter onder een > als in den

Reegenboog.
~ -r, In't afaaen van de tijd wort deezen boooe
Deo Keeeo- ,

Jö
„ iT . .

»
t, 00C7i

to Wel meejigezien. Hj toom zich voor het ooge ^^
Opt klatrfl, wanneer hy valt voor donkje locht.

De Zon , altijts recht over zijnen bocht

,

Schiet kringsgewusdeflraelen door de dampen

,

Infchildert , daer zy vochter lucht befchampen ,

Den Reegenboog
j
jafomtijts ookjpel twee»

ik^zach een boog in'tfluiven van de Zee

,

Maer omgekeert , dat 's met den bocht naer onder,

Ook^ziet men dit behaegelijke wonder

Iw 'tfluiven vanfontein ofwaterval,

In omgekeert , wenm uit der hoogte in 't dal

Dit zien kan , 't welkjnaer zelden komt te beuren.

Hy slrekt zich uit met overfchoone kleuren,

Alspurper, paers, oranje of helder root,

En geel, engroen, tot blaeuw in'tpurperfloot.

Hier ziet men al de verwen , die den ander

Beminnen, als omhelsdenze malkander.

Des Kartes komt met deeze befchri j ving des R egenboogs by nae over een:

wanthygeeftzeeerftpurperroot, voorts inkarnaet, oranje, geel, groen,

blaeuw , en asgraeuw , waer van hy zegt ,dat fomtijts 't eerlte, en wederom
fomtijts het laetlte , of binnen of buiten komt. Maer ik hier mede niet te

vreeden , hebze op't nieuw naer't leeven aldus naegevolgt , en hebze bevon-

den eerft purper , danpaers, voorts roodt, geel , groen , blaeuw,en paers-

achtig , en daer onder wederom geel , groen en purper. Immers de ver-

wen > die malkander in den Regenboog verzeilen , zijn elkander recht be-

vrient -

3
gelijk dit vaers te kennen geeft

:

'/ Blaeuwpafi by 'tpurper , en het purper weer by't roodt-,

't Roodt by't oranje , daer het geel niet tegenfloot

,

't Geel mmti)etgroen , en 'tgroen heeftgraegmet blaeuw te doen,

'tSchoonft Wijders, dewijPt zeer wanfchiküjk zoude zijn, het geheele werk met
n'cbeft. gemelde vermaeklijke koleurkens te overlaften , zoo zal't prijflijk zijn,

dat men , in het voorde of voornaemfte van 't werk , yder verwe op zijn

fchoonftmaekt (men bedekt in't fchilderen, zegt Plutarchus , deduiftere

en
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en droeve verwen , en brengt de lichte en blyde voor ofboven) op datze met

een gemeene en met malkander verdraegfaeme kracht engloejentheit her-

voordringen. Echter wil ik niet, dat de verwen juift eeven licht, eeven

bruin, als een droom verfchijnen j maer gelijk een goede mu zij kfomtijts

den toon verheft, en fomtijts met een diepe bas dreunt, zoo machmen
fpierwit lywaet byblaeuwe zijde dartel doen krinkelen , en fchitterend

gout by alle verwen paffen. Zoo praeltde bleekemaenby gulde ftarrenin

d' azuure lucht , zoo blinkt het rijpe graen in de groene velden. De figuuren,

meer tot bywerk, als nootzakelijk , zal men voorzichtelijk zoodanich klee-

den , dat het oog in het opflach van het voornaemfte werk niet en wort afge-

trokken: niet datmenze juift alle zal befchaduwen, of indenrouwkleên,

maer men zal meteen kunftigebehendicheit doorhaer eenwelftantin het

hooftwerk veroorzaken ; \ zy zy in verder afftant de voorfte klaerheden ee-

nichzins miflen , ofalleen een weerglans ontfangende , van 't Yoornaemite

licht berooft zijn.

ZEVENDE HOOFTDEEL.
Schikking vanfchaduwen en lichten.

Ns oogefchept eenen zonderlingen luftin d' alderglinfterenfte

koleuren, zegt Maximus Tyrius, nochtans zal ons dit vermaek De fchconc

een klein vergenoegen toebrengen , ten zy dat men het aengena- dag^gen

me fchijnfel van zulken helderen verwe, door een nabuurige ^b^..
001

bruinte een weinich zoekt te helpen. De jonge Plinitts zegt , dat d? gevoegde

aengenaemhdt van 't licht ineen Schilderyealdermeeft door de fchaduv? e fchadawen

wort veroorzaekt. Hierop zegt Quintilianus, datmen tevergeefs eenige g peD *

bevallijkheyt in de Schilderyen zoude zoeken , die niet dan met flaeuwe

lichten , welke alleen een harde oneffenheit hebben , befprengt zijn : want

deeze ontbeeren niet alleen de krachtige affteeking , maer verbergen ook de
aengenaemheit van die dingen, die wegens hare zachticheit zouden geroemt

worden. En Junius, vanwien wydit gemelde ontleenen, berifpt de harde Veel harde

aeneenftooting van licht en bruin, en zegt, dat dergelijke Schilderyen wel (clia

jJ

uwen

fchaekberden gelijken. Vorder wilhy, datmen de machtvan fchaduwen S^y™
ccn

matichgebruike, gelijk alsmen den honichmet'tuiterfteder vingers, en eenfchaefc.

niet met de geheele hand neemt 5 want dit zullen gewis wel fchaek-ofdam- bcrtgclijk.

berden gelijken,die vol van lichten en bruine fchaduwen geplakt zijn. Daer-

ora beveele ik u niet te veel met lichten en fchaduwen door een te hafpelen

,

Qjl maer
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maer de zelve bequamelijk in groepen te vereenigen j het uwe fterkfte

lichten met minder lichten minlijk verzelt zijn, ik verzeeker u , datzete
heerlijker zullen uitblinken; laetuwe diepfte donkerheden met klaere bruin-

tens omringt zijn, op datzemet te meerder gewelt de kracht van het licht

mogen doen affteeken. Rembrant heeft deeze deugt hoog in top gevoert , en
was volleert in 'twel byeenvoegen van bevriende verwen* Tolidoor van Ca*
iravaggio heeftin zijne groepingen fchooneen grootfe dagingen waergeno-
men , en liet de lichten van minder lichten tot noch mindere afzakken , eer

hy zijn ruime fchaduwen te pas bracht.

ACHTSTE HOOFTDEEL
Vanvoorkoming , wechwijking, en verkorting.

N dit allerheerlijkfte deel der Schilderkunft , is de blindhey t tot

deeze tijden toe noch zoo groot geweeft, dat veel braeve mee-

VcelerJey 110 l|S$f fters liet voorkomen en wegwijken eer by geval in haer werk
Tonden om «t^fiaj®3* brachten, dan door zeker beleyt. d' Italiaenen meenen haer ach-
ted

?
en

., terite werk door mezetintenof halfkleuren te rug te fchuiven. Zommige
cn

' willen met donkere en zwarte gronden haer werk met gewelt doen voorko-

men, enfchrijvenhaerefteekende lichten dat vermogen toe. Deze gee-

ven die deugt aende fchoone verwen, en willen dat degraeuwe en vuile

nootzakelijk wechvvijken.

Laettwee para!leelen ofte evenwijdige linien , op een paneel met de ko-

leuren van licht en fchaduwen worden getrokken, zegt Longius, nochtans
meer ver- 2al de uitftekende blinkende helderheyt des lichts ons gezicht vaerdiger ont-

omfedoên
C

moeten » en veelnaerderfchjnente zijn. midas heeft, onder alle d' andere

voorkomen, oude konftenaers, hetlicht endedefchaduwe zeernaeupuntiglijk waerge-
dan fchadu- nomen, allermeeft daer na trachtende, dat zijne Schilderyen van't berd

zouden affteeken.

Indien wy een berd met wit en zwart te gelijk overftrijken , zegt Joban-

ties Grammaticus, zal nochtans het witte altijtnaerder, en het zwarte ver-

der affchijnen te zijn. Daerom plachten ook de Schilders , op aenmerkinge

van dit ftuk , haer zelven met zwartachtige ofdonker bruine verwen te be-

helpen, wanneer zy de verdiepte holligheyd van eenen bornput, vanee-

nenregenbak, van een gracht , van eenen grondeloozen kuyl , ofte iet zulx

meenden aftebeelden : wanneer zyeenige dingen in het tegendeel zochten

te verhoogen, als namelijk, de. borften van eenmaegt, een uitgeftrekte

hand,

Of licht

we.
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hand, de voeten van een fpringend ofte Joopend paerdt, dan plachten zy

aenbeyde zijden een genoechfaeme fchadawevan zwarteen bruine verwen

aen te wryven , ten eynde dat deze gedeeltens door de nabuei ige verdiepinge

met een levendige kracht van het tafereel mochten affteeken. Wy zullen
j^aeris

gaerne bekennen , dat dingen fterk in 't licht , en vooraen gefchildert zijn-
gCen 001

de , het ooge des aenfchouwers geweldieh tot zich trekken , en dat de brui- zaek daer

ne fchaduwende dingen veel van hun vermogen ontrooven. Maer datde van<

lichte verwe alleen zoude doen voorkomen, en de donkere doen wechwij-

ken, ftaen wy niet toe: want men ziet een brandende kaerfe door een nevel

en de Zon, die zoo ver is, door de dampen heen , jaopdenklaerendagdoor

de blaeuwe lucht , welke naby is , en boven of wel beneeden de wolken uit

zuivere dampen beftaet. Maer dat de dingen , zoo als ze Longim en Jobannes

Grammaüau opgeven, aldus in het licht geftelt geweldieh uitkomen, is

omdatdenkonftenaeralsdangelegentheit heeft, om de konftgreep, daer

het voorkomen alleen in beltaet , in 't werk te ftellen.

De fchaduwenof bruintensziin ook geen zeekere middelen om te doen

wechwijken. Want fchoon de donkerheit in een hol het zelve diep doet
Jn of

achten, zoo zal het zelve noch veel dieper fchijnen, wanneer hetin zijn bruintens

waere diepte eenich licht ontfangt. Wat eenige bruine dingen in het licht geen oorza-

aengaet, de bruinte zal haer ook niet doen wechwijken, maer veel eer de-ken van

kenlijkheit doen voorkomen , gelijk aen de bruinviiTenfomtijts gezien kan * °^w C

worden. Men ziet de verwen der viflehen, zegt Fhiloftraet , inhetblaeuw-

verwich fchijnfel der zee allengskens verfchieten. De voorite fchijnen heel Wechwij-

zwart te zijn , de naefte minder , d' andere beginnen eerft een weinich uit king ver-

ons gezicht t' ontwijken, daer nakrijgenze eenenfehaduwachtigen en zoo mindert

voort eenen waterigen fchijn , tot datmenze eindelijk maer alleen meent in
brumedla"

't gezicht te hebben.Dat veele geacht hebben datmen met fterke fchaduwen °

belt kan doen voorkomen , blijkt daer uit, datze veelti jts in haere werken

zeer bruineen fteik befchaduwde beelden in de voorfte hoeken van hare

fmkken hebben te pasgebrocht, laetende in de middelruimte een licht in-

zien. Ik en wil niemants vonden misprijzen, maer zal alleen met het ont-

dekken van de zuivere waerheit deeze wonderkunft licht maken. Ik zeg dan,

dat alleen de kenlijkbep de dingen naby doet fchijnen te zijn, en daer en te- Wateygenr-

gen de egaelheyt de dingen doet wechwijken : daerom wil ik , datmen 'r geen lijk doet

voorkomt , rul en wakker aenfmeere , en 't geen weg zal wijken , hoe verder
l°°

T

^^.
en verder,netter en zuiverder handele. Noch deeze noch geene verwe zal uw ken.

werk doen voorkomen of wechwijken , maer alleen de kenlijkkeyt of onken-

Bjkhejrt der deelen Wat is 't, alsgyop blaeuw papier een blaeuwen Hemel
met drijvende wolfcen in 't veld na 't leven tekent , dat uw papier zoo na by

ufehijnttezijn, en het Hemelfch lazuur zoo oneindelijk verred 't Is om
Q.q 2 dat
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dat uw papier, hoe effen gy't ook oordeelt, eenzekere kenbaere rulheyt

heeft, waer inhetoogftaerenkan, ter plaetfe, daergy wilt, 'twelkgy
in 't gladde blaeuw des Hemels niet doen en kunt. De fchoone verwen wij-

j)eSc I:oon . kenzoowelwech, als de onzuivere, gelijk aen Zon , Maen, locht en ge-

heit der ver- ftarnte te zien is : en d' onzuivere koleuren zullen zoo wel , als de fchoone
we is ook voorkomen, als gyze door een zekere tulbejt, die de kenlijtyeyt der deelen
See° oori

uitbeelt, aenwijft. Dit zal genoeg zijn voor die't begrijpt, want ik wil

'tvoorko- met geen Therfitentwillen. Paufias was d' eerfte , die de hand floeg aen een

men. zekere foorte van Schilderie , in welke hy van niemant achterhaelt wierd, al

hoe wel hem veeledaer in navolgden: want alshy de lengte vaneenen Os
Verkortinge wilde aenwijzen , zoo heeft hy hem eerft met het hooft en met de borft
door kracht recht tegen over d' aenfchouwers gewent , zonder hem na de gewoonte van

loreeren te

" anc^ere taeèfters zydelings te (lellen ; en dus doende heeft hy niet te min zij-

wege ge- ne gantfche lengte en dikte genoegfaemlijk te verftaen gegeven , daer na 9

bracht. gelijk alle d'andere konftenaers eenige byzondere gedeelten hunner beelden,

omdezelvigebeterte doenaffteken, met lichte verwen verhoogden, en

door een naebuurige bruinigheyd verdiepten ; zoo heeft hy den geheelen

Os zwart gemaekt , het wezen zijner fchaduwen maer alleen uit de kracht

der geweldiger verdiepinge uitwerkende, en door een zonderlinge verkor-

tenskonft, met eenen ook te wege brengende , datmen zijne platte Schil-

derye vooreen verheven ende half rondt beeld zoude hebben aengezien.

Ook fcheenen eenige dingen gebroken en puntich ofhol te weezen , die

nochtans geheel effen en glat waren, 't Welk ook, nevens andere, van
Ronding en Baltazar da Siena is te weeg gebracht, want hymaektein'tpaleysvan Gïgi
imheffing. eenjge korniffen en verfierzelen , of't ftuko waer , zoo wel op zijn verkorten,

en met naeuwe waerneming van lichten en fchaduwen , dat zelfs die van de

konft daer door bedrogen wierden , en niet konden gelooven , dat het ge-

fchildert was', voor dat zy daer van door 't aentaften verzekert waren. En
hoe heerlijk Fabriüus zich hierin gedragen heeft , is noch hier te lande te

zien. Wy hebben zelfs in dergelijk bedroch , zoo in 't ooft: als weft erlijkfte

rijk van Europa , ons na vermogen gequeeten. Behalven den Toneelfchil-

der Kdlaps heeft Nicias ook by de ouden in verkortingenen inziende ver-

fchieten uitgeblonken. Apeües toenhy Alexanderde Groot met den blixem in

de hand fchilderde , gelijk boven vermeit is, zoo fcheenen de vingers met
zamen den blixem van 't tafereel af te fteeken.

Philoftratus heeft het zelve in de Schilderye van de yvoire Venm aenge-

Voorbeel- merkt. De Godin, zegt hy, wil niet fchijnen gefchildert te zijn, want
dcn * haer beelt is zoo geweldich affteekende , dat het fchijnt omhelsbaer te we-

zen. Zeuxis, Polignotus en Eufranor arbeyden met groote vlijt, om haere

beelden een leyeaden geeft in te aeflëmen , en voor al te doen uitheffen

,

'twelk
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t welk haer in lofboven alle andere Meefters heeft doen toeneemen.'t Welk
wy ook tot befluit toewenfchen aen al diehaerevoetftappen met yver na-

tredenten de lefïen van onze Caüiopeen haere drie ftaetjuffers in 't betrachten

vande fchoonheyt, grafelijkheyt, fchakeering, en goede overeendracht

des geheelen werx met yver ter proef(tellen.

NEGENDE HOOFTDEEL.
Hoe zich een Konflenaer te draegen heeft tegens 'tgewelt

der Fortuine.

Et is een mijner grootfte droefheden, zegt Jefus Sjracb, als
c

*l'
z*°

verftandige mannen als drek geacht worden. AlbertDurervan d»onweten-
eenige Stadbeftierders een zeer konftich ftuk Schildery getoont heitver-

._ - „ zijnde, prees het zelve na verdienden > waer op deeze wijze fi«a«dc

domme Heeren hem toefchooten , dat de Meefter des zelven werks daer ter
Jj°

n

di jh ftac j

Stede van armoede in'tGafthuis geftorven was. Als of zy zeggen wilden hiervan,

datdekonft zoo grooten zaekniet en was, terwijlze zelfhaer befte oefte-

naers van armoe vergaen liet. Maer hy antwoorde hen : dat zy hen hier over

eeuwich te fchaemen hadden , dat zy een man , die aen hun Stad een onfterf-

felijke eer had kunnen toebrengen , zoo fmadich gehandelt hadden. Maer
deze onbefchoftheyt heeft meermalen geheele ftedentotfehandegedient:

Want toen den grooten Poëet Melefigenes, federt met den naem van Howe- ^
rael van

rus al de werelt over bekent, tot Kume zijn Goddelijke Gedichten zong, en
tot Kuine*

hy bemerkte datzeeenige verftandige Kumaners behaegden , zoo ftelde hy

henlieden deeze voorwaerde : dat indienze hem uit het gemeen wilden
onderhouden, hy de Stadt Kumeberoemt wilde maken. Dit geviel al de

geene, die 't hoorden, wonder wel, zy preezen zijn voorflach, en be-

loofden, dat indien hy dit aen den Raet wilde verzoeken, hem ook voor

tefpreeken, en nae hun vermogen te helpen. Mebfigenes, door dit zeggen

aengemoedicht , trat, nae dat de Raet vergadert was, in hetRaethuis,

enbadtdengeenen, die daer toe geftelt was, dat hy hem voor den Raet

wilde brengen, gelijk gefchiede, en toen droeg hy de zelfde woorden we-
gens zijn onderhout , zooalshyzete vooren aen de Liefhebbers had voor-

geflagen, den Raet voor, en uitgezeyt hebbende trat buiten , en ging

voor het Raethuis zitten. Midlerwijle raedtpleegden de Heeren , wat men
den man behoorde te' antwoorden ? De geene, die hem daer gebracht,

en al de geene , die Melefigenes in de byeenkomftegehoort hadden, ver-

bonden dat men zijn verzoek behoorde toe te ftaen, tot dat eender on^
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der hen, tot eeuwige fchande van Kume, hen tegen viel, zeggende: dat

by aldien zy eenmael Horneten , dat is blinden , beftonden onderhout te ge-

Ven, zy dan voortaen een grooten hoop zouden krijgen , zonder daer

eenich voordeel af te genieten. En hier uit heeft Melefigenesalletectil den
naem van Homeer bekomen j want de Kumaners noemden de blinden Home-
ren. Zy floegen dan zijn bede en verzoek plat af', betoonendein'tver-

fmaden van den blinden Homeer , die door zijn kunft en wijsheyt de gantfche

werelt verlicht en zoo veel geleerden ziende gemaeckt heeft, haereygene
blintheit; waer over hy aldus klaegt:

Minerfbad my ten roem van Kume alsupverkgoren ,

Maer 't woejle volk wouw nae mijn heylig rijm niet hooren.

Zoo ongelukkig worden ook fomtijts braevegeettenindeSchilderkonfi:

onthaelt, wanneer zyhaere verkeering ontrent beeftige menfchen houden.
Wiedekonft Aldegeene, die door haere verdienften lofgedichten waerdich zijn , zegt
verftmden.

eender, pleegen ook de vaerzenen gedichten van ganfcher harten te be-

minnen; daer dezelve van geringe gemoederen gemeenelijk verfmaet en
veracht worden. Zoo zietmen ook dat bezienswaerdige perfoonen de Schil-

derkonft liefhebben : en datze van niemand gehaet wort , dan van zooda-

nige, die'tbeeter zouw pallen in deltallen van Circe onder de zwijnen te

leeven , dan by reedelijke fcHepfelen te verkeeren. Agefilaus , zegt Plutar-

cbus, verbood uitdrukkelijk in zijnteltament, datmen zijn beeltenis niet en
zoude fchilderen noch gieten. Maer waerom ? Hv was een onaenzienlijke

en kreupele vent , daer met fchilderen of gieten geen eer aen te behaelen

was. Zoo gaf hy dit bevel zoo zeer niet uit onweetenheyt , als wel uit zijn

bekende onwaerdicheyt. En zeeker , ik zach noit een eenichzins volmaekt
menfeh, of ik bevond 'er een geneegentheyt by , om zich zelfs eens ver-

heelt te zien. Maer fchoon men al liefde vind , zoo vind men overal 't volk
niet, dat een konftenaer dient. Hy moet, 't is waer, voor eerft zijn goe-
de fortuine in zijn eygen verdienften , dat is , 'm de deugt en in d' aengenaem-
heyt van zijn werk zoeken: maer daer nae moet hy omzien, dat hy door

noodkh"" Yve"ge Mecenaten in de gunft der machtige Prinlèn ofKoningen geraeke : of
by de welvaerende kooplieden in achtinge koome. Want zonder hulpe van
gunftige aenleyders , en voortkruijers , die hem luitruchtich opfehreeuwen,
zal hy bezwaerlijk bekent worden. En dat noch 't flimft is , zoo heb ik deur-

gaens bevonden , dat de liefhebbers ofiemant draegen ofonderdrukken , en
dat zy zelden onverfchillich , maer deurgaens eenzijdich zijn. En dit was
d' oorzaek, dat veele Schilders, jae zelfonder d'aeloude, de vermaert-

Gosde Mee- neyt te beleeven gemift is: a\s Ariftodemus , Thafw, Polycles, Atramitenes,

ftersver- Nicomachus, Schopas , en veel andere. Want fchoon het hen aen vlijt

noch vernuft fchorte , zoo bleeven zy verdonkert en in d' armoede verfmoort

door

drukr.
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door d'eenzijdicheyt der gewaende koniikenders, diehaer als met de voet

op de nek traden, ityronde gieter, en Lyfippusde Beelthouwer konden d' ar-

moede niet overwinnen , fchoon deeze zijn beelden bynae deede leeven , en jn je yoorm
d' ander het koper fchier bezielde. Vttruvius zegt 'er zijn gevoelen af; dat rede van 't

het de konltenaers, hoe fchoon zy ook voordoen, zeer lichtelijk teegen derde boef^.

Joopt, indien 2y te arm zijn, om'tgezach hunner konft na behoorente

hanthaeven , ofdoor geen genoegzaeme tijt de gemeene gunfi: derven , of

zich zeiven door fchoon praeten niet en weeten bemint te maken. Wat de

armoede en een bekommerden ftaet belangt, men heeft veel deurluchtige

geeften daerdoor zien verdrukken , en eyndlijk verfmooren^ want de ar- Dekunft

moede maekt den menfche moedeloos , en voornamentlijk konltenaers, door armoe-

die door de zoetheyt, die zynoch in de kunft vinden , verrukt, het hart de reI m̂oort

niet en hebben hun zelven te waegen. Hier van dient tot voorbeelt

den uitfteekenden Schilder , den kleinmoedigen Antonio van Corregio,
^
Uelaen

die voor een zak korens een Mariebeelt fchilderde , dat een zak vol
orreS 10<

dukaten waerdich was. En die eyndeling , met feftich kroonen aen

quatrinen beladen, van Parma te voet na zijn huis tot Corregio gaende,

van dien ongewoonen laft in zeer heet weder zich zoo vermoeide , en

fomtijts onderweegen, om zich te verkoelen , water drinkende , zich

zooqualijk bevont 5 dat hy t'huys Romende vaneenfterkekoortfebevan-

wiert,te bedde vielen ontrent zijnveertichfte jaer ftorf. Maer het getal de-

zer ongelukkigen is grooter, dan ik begeer op te haelen. Wat deonvermaert-

heytofonbekentheit aengaet, een (taeltje zal hier genoeg zijn. Toen Antony

van D^eyndelijk tot Genua zoo veel had te weeg gebracht , dat hy met een
£,eke

°
£

ie

2j-B
voorfpraekbrief tot Romen by zeker Kardinael wiert gezonden, zoverworf de onaenge-

hy de genade van zij n Uitmuntenbeit te konterfeyten, waer in hy ook al zijn merkt,

vlijt en vermogen te kolt ley ; maer noch den Kardinael, noch iemant anders,

kon'er iet byzonders inzien, en de Schilders, diegeroepen wierden om
hun oordeel te zeggen, bekenden dat het al redelijk wel was, van een vreem- Stad aen

deling. Dus geraekte 't Konterfey t fel in een hoek, en van Dykjnt vergeet- van Dl
J
k -

boek, en fchoon hy zich zelven, dus van al de werelt verlaten ziende,van mis-

troofticheyt het hair uit het hooft trok , niemand kreunde 't zich, noch

men verbood hem geen ftrop te koopen, en het ftont hem vry , zoo wel als

Tranfisko Fiamenko, van mistroofticbeyt te fterven, die door Bernijnver-

blurt, na't huis der fchimmen voer, daer hem Bamboots, zoo men zegt,

namaels ging zoeken. Maer toen, na verloop van jaeren , van Dijk al zijn

2waerichey t te boven was, zijn naem door de werelt klonk, en hy door

gunft van 't Hof van Withal verheeven en bekent wiert , zoo wiert ook
't konterfeytfel des Kardinaels tot Rome voor den dachgehaelt, verwon-
dert , geprezen , en eyndeling als een Mirakel ten toon geftelt.

Hier
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Hier by paft noch een ftaeltje van den ongeachten en nochtans, inde

konft, grooten Herkules Zegen : dezen bloeide , of liever verdorde, in

mijn eerfte groene jaren. Hy was van een gewis en vaft opmerken , zeker

in zijn Teykening van lantfchappen en gronden , aerdich in verzierlijke

bergen en grotten, en als zwanger van geheeleProvinfien, diehymeton-
metelijkeruimtensbaerde, en in zijne Schilderyen en Printen wonderlijk

liet zien. Hy benaerftichde hem de konft met onvergelijkelijken yver;

maer wat was 't ? niemant wilde zijn werken in zijn leven aenzien : de Plaet-

drukkers brochten zijn printen met manden vol by de Vettewariers , om
boter en zeep in te doen , en't geraekte meeft al tot peperhuisjes, Eyndelijk

vertoonde hy een piaet , als zijn uiterfte proefftuk , aen een kunftkooper tot

Amfterdam » veylende de zelve voor klein gek, maer wat wasV de Koop-
man klaegde dat zijn werken geen waer en waren, en ontzach zich byna

't koper te betalen , zoo dat den ellendigen Herkules ongetrooft met zijn

plaet na huis moft , en na dat hy eenige weynige printen daer afgedrukt had-

de, fneed hy de zelve aen (lukken, zeggende : dat'er noch liefhebbers

komen zouden, die viermael meer voor een afdruk geven zouden, alshy

voor de geheele plaet begeert hadde, gelijk ook gebeurt is, want yder

print is naderhant zeltien dukaten betaelt geweeft , en noch gelukkich dieze

krijgen kon i maer dën armen Herkuleshad'er niets van te bet : want fchoon

hy zijn hemden en de lakens van zijn bedde verfchilderde ofverdrukte (want

hy drukteook Schildery) hy bleef in d'uiterfte armoede met zijn ganfche ge-

zin, zoo dat zijn bedroefde vrouwe eyndelijk klaegde, dat al wat'er van

lywaet geweeft was, verfchildert of verprintwas. Dit nam de mistroo-

ftigen Herkules zoo ter harten , dat hy allen raet ten eynde zijnde . zijn

droefheit in de wijn wilde fmooren , en op eenen avont buyten zijn ge-

woonte befchonken zijnde , quam t'huis , maer viel van de trappen , en

fterfi openende met zijn doot de oogen aen alle lief hebbers , die van die

tijd afzijn werken in zoodanige waerde hebben gehouden, alsze verdienen

,

en altijts verdienen zullen.

Wat de onbefpraektheit aengaet , deeze en behoorde zoo grooten hin-

derpael niet te zijn, maer de befchreumtheyt , zeedige beleeftheyt, en

hetvrymoedichvertoonenvan7ijne werken, behoorde aen de verftandige

liefhebbers genoeg te zijn ; want de Schilderkonft is het vertoonen eygener

dan het fpreeken. Maer zommige hebben door een fchijnbaer gezwets het

geene , dat hen in de kunft ontbrak, vervult, andere hebben door een verley-

dende lift de ooren en oogen der onverftandige liefhebbers beguichelt,andere

Samenzwee- hebben met fchalke verbinteniiTen hunne werken door gunftelingen doen

ring. opfchreeuwen,en door het toekaetfen van twee of drie famengezwoorenen

,

denbalderFortuineinhun gewelt gekregen. Zeker, wel een ftaetkundige

lift,

Onbe-
fpraektheit

Gezwets.

Lift.
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lift, maer verdoemelijk, wanneerze tot verdrukking van eerlijke en edele om andere

geeften wort in't werk geftelt, en onbeftandich , dewijl de waerheitdoch teverdruk-

eyntlijk eens uitbarft. De Schilderkonftiszeker'te edel , om door zoo ke0,

fnoode zonden onderfteunt te worden ; behalven dat het ook gevaerlijk is ,

onfchuldigentebeleedigen, daer men deftokflagen wel met fcherp betae-

len kan.

Door deeze vervloekte famenzweering worden alle vafte oordeelenlos

gemaekt, want hier door worden de goede dingen immers voor een tijt

lang onderdrukt, endekrepele werken der deelgenootenopgefchreeuwt.

Het en is wel niet onnatuurlijk , dat veele konftenaers hunne eygen werken w
voor de befte houden i maer men plach altijts aen die den prijs te geven, mendebefte
die van elk meefter in de tweede plaets nae zijn eygen werk geftelt wiert ; dingen plach

daer de verftandige de zelve nu behoorden waerdich te achten , die met den te kennen.

grootften yver vervolgt worden.

TIENDE HOOFTD E E L.

Vervolg van't voorgaende.

E vervloekte Nijdt, vyandinne van goden en menfehen , heeft Haet en rer-

niet alleen deze famenzweeringen gefmeet, maer heeft ook , door raet bewc2ea

verborge liften , fomtijts noch gruwelijker ftukken aengerecht

,

gelijkmen zegt van Baccie Bandinel, die, ziende den roem van

M. Agnolo, door den wonderlijken Canon van den krijg tePifa, vol van AenM.Ag-

fchoone naekten en grafelijke beweegingen , die tot licht van al de
no °'

Schilderjeugt was opgehangen , dit wonderftuk der konft uit wangunft

verdelgde ; want hy in een ongeleege tijd , met een nagemaekten fleutel

,

heymelijk in de zaele , daerze hing , komende , fcheurdeze in veel ftuk-

ken : Gelijk hy naderhant ook veel gebootfeerde figuuren en marberen van

de zelve hand uit fpijt vernietigde. Zoo veel onlufts quam den grooten

Micbiel Agnolo over j en noch meer , toen hem den verwaenden Beeltfnijder

Torrigiano, uit nijt en euvel al fpeelende de neus aen ftukken floeg ; en

fchoon hy daer over uit Florenfen gebannen wiert, Micbiel Agnolo bleefech-

ter voor al zijn leven geteykent. Maer wat beklaegelijker zaek , zoo 't waer

is , vertelt men van Lukas van Lejden , die uit liefde tot de kunft , de Schil-
Leyden;"

ders tot-Middelburg , en voort met Mabuz*e totG ent , Mechelen , en Ant-

werpen bezocht, en in yder Stadteen banket van zeftich gulden, dat toen

veel was, ten befte gaf, dathy federt geen gezonden dachhadt, en zes

R r jaeren
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jaren lang van een verteerend vergift quynde. O Edele kunfl 1 is'tmoog-

lijkdat'er 200 onedelmoedige buffels uwe eere bezoetelen. En nochtans

is't waer , dat men fnooder rank voor weynige jaeren te Parijs gezien heeft.
De Bruin. £eeker Schilder van grootfe Teikening, en Meelter in't maken van Mo-

dellen tot tapijten , was by Koning lowijs de veertiende en al't hofin hoog-

achting : hy gaf uit liefde tot de kuntt , en natuerlijke gunft , aen eenen

zijn Neef, die ook zijn naem voerde (doch onwaerdich) zijn huis ten belten.

Maer deze van duiveliche nijd en Eerzucht bereeden , kon niet lijden dat de

glory van zijn vrient zoo hoog in top ftont , en hoopeloos van door den

wech der Deugt hem gelijk te worden , befloot hem van kant te helpen

:

dies hy op een morgen zich zoo ver vergat,dat hy de fpijzen van zijn Neefen

huiswaert ging vergiftigen : begevende zich, gelijk verraders, door haer

geweetegepijnieht
,
gemeenlijk blo zijn ,daer op itraksop de vlucht. Den

goeden Meefter bevond zich dadelijk na den eten bijfter qualijk , maer zien-

de dat al die van zijn huis in een gelijke ontfteltenis vervielen, kreeg ver-

moeden van vergift. Men ftelde flux alle raet van brakende middelen en te-

gengift in't werk , en zoo gelukkich , dat den Schilder met zijn gezin weder

te recht geraekten.Het miffen van den Neefbracht eerft vermoeden op hem,
en noch meer zijn vertrek , men fpeurde hem na , en kreeg hem aen een der

Zeeporten.Hy wiert te recht geftelt, en fchuldich bevonden ; d' Edelmoedi-

ge en medogende Konftenaer bad noch om zijn vergiffenis by den Koning:

vmziLowqs, temeer om 's mans deugt en des anders ondankbaerheit tot

wraek geprikkelt ,
gafgeen gehoor, nam de zaekalseenvadermoortop,

beftaefcle 't ftrenge gerecht ; en me» zach korts daer aen den onbedaehten

vergiftiger zijn fnood leven in't aenzien van al de werelt aen de Galg in een

ftrop eyndigen. 't Rechte loon voor zoodanige , die de deugt door gruwel-!

Apclles» Hukken zoeken te verdelgen. Maer wat willen wy over de nijdicheyt dezes

tijts klagen? Apettcs, die den naem van Prinfe der Schilders draegt, is van

deze harpye niet bevrijt geweeft : want toen hy tot Alexandryen , in Egyp-
ten, zijn heerlijke konft aen Koning Ptolomeus vertoonde , enmetgrooter

eeren ontfangen wiert , zoo misgunde hem zulks eenen Antiphilus , die hem;

trotfen willende niet en konde , dies hy middelzocht hem te verraden. Hy
befchuldigde Apeües by den Koning ; Dat hy den voornaemften was ge-

weeft , die met Theodota de Stad Tyrus had omgewent. En zelfdat hy Pelu-

jia had doen innemen. Ptolomeus wiert deur deze tijdinge bitterlijk geftoort A

en van gramfchap razende noemde ApUes een ondankbaren verrader, tot dat

een der fchuldigé zich over den onfcnuldige ApeUes erbarmende,voort quam,
en de waerheit openbaerde.De Koning was befchaemt,van^//« zo onwaer-

dich gehandelt te hebben , fchonk aen hem hondert talenten gouts , en gaf

den valfchen befchuldiger Antiphilus tot een flaefaen hem over» Zoodanigen

loors
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loon wenfch ik alle Antbipbilen toe , die de deurluchtige deugden door fnoo-

de leugenenen verraderyen zoeken te verduid eren.

Zeeker,booze tongen kunnen fomtijts der vroomen lof wel iets bezwal-

ken, Godt weet tot wat proeve hy 't toelaet, maer het quaet loont einde-

lijkzijn meefter wel met dubbelt fret. De waerheyt komt eyndlijk te

voorfchijn , alwaert dat gy't niet beleefde , maer de deugt kent geen tijd.

Wilt gy beftandigen roem in de konfl verkrijgen, 200 poog om wel te „ j.

doen. Staet gy na een beftandich geluk, zoo tree niet buiten de zeedige deugt.

deugt.

Gy moet u zelven meteen verdraegfaem gedult wapenen , wanneer lief- '

t Gedult

hebbers overkomen , die meer geld ofgezach , dan kennis hebben : want aengepre-

ten komt niet altijtsgeleegen, dat men hen na verdienden ftraffe , ge-?
e
?'p/

lijk (a) ZeuxhM.egabj!7~M afwees , toen h.y hem op zijnen winkel met groote
ûs _

est

pracht en grootsheit bezoekende, zeer dwaes en vermeeten van de kunft jpeües,in

fprak ; want Zettxis fchoot hem toe , dathy by een yegeiijk , zoolang hy ge- ruft desge-

zweegenhad, met vreez'en verwondering was aengezien , maer dathy motdsc.iz,

nu, door zijn onbefchaeft en dom oordeelen van 't geen hy nieten ver-

ttond, zich zelven tot een fpot der verfwrijvende jongens gemaekthadde.

Micbiel Agnolo gebruikte meerder beleeftheit, toen hy den Florentijnfchen i n »t WeIne-

David, uit het verlaten ftuk marber hieuw j want als hem -Sodmwi berifpte, men van der

dat den neus te dik was, zooklomhyopdefteygering, met zijn houwtuig onkundigen

en wat gruis , hem gelatende het aengeweezen gebrek wech te nemen , en

te werken, hetende fomtijts wat gruis afftuiven; vraegende eyndelijkhoe

't hem nu geviel r" Soderini, zich zelven vleyende, zach wel aendachtich
J
oorbecI"

omhoog, zeggende, zeer wel, en zeekergy hebt daer nu het leven gege-

ven. Maer zoodanige kunftkenners zijn ons meermaels ontmoet, enhaer

oordeel is niet altijts fchadelijk. Onzen Livim had laetft in een ftuk de waer-

heit uitgebeelt , daerze van de gerechticheit gekroont wiert , hy had'erook

eengryzaert als de tijd bygevoegt, gelijk het onderwerp fcheen te verey-

fchen ; maer een der aenbelteeders gafvoor , dat dien ouden vent daer niet

pafte. Waer over den Schilder hem eneenige andere beelden, die toch niet

opgemaekt waren, uitftreek , ontladende zich zelven van geen kleinen

arbeit, en prees den vernuftigen raetsman. Maer de Schildergeeffc wort Kan niet al-

fomtijts tot ongedult getergt, wanneer de verwaentheit des berifperste nidsden

hoog loopt. Apelles liet ons hier af een alom bekent itael na , toen den
£
oon ver"

Schoenmaker, na dat hy daegs te vooren de Schoenriemen , met goede ^°^ breekt

Schoenmakers kennis, gelukkich berifpt had , en hy die nu verbetert zach, uit.

iets op het been van Venm wift te zeggen : want Apellcs , die zich verborgen Voorbed-

hadde , fprong met y ver uit , en belafte hem , Schoenmaker , by zijn Pan- r?'

-

toffel te blijven, Micbiel Agnolo ook, toen hy des Paus beeld van koper vijl
:

.

u\t}a cn.Rn ellen pUam.
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ellen hoog maekte, wiert van F. Francia Schilder en Goutfmit, toen hy 't

Totfpitfe hetn vertoonde, met geen andere lofvereert, als, dat het een zeer fchoon

antwoorden, gietfel, en van goede ftorfe was. Waer over Agnolo antwoorde,dat hy daer van

den Paus te danken had , dieze hem beftelt hadde, gelijk hy Franfia de Drogi-

ften daer hy zijn verwen haelde. Makende hem voort voor een plompaert uit,

en zijnen zoone, dat een fchoon jongsken was, tocvaerende, zeyde; Uw
Vader maekt fchoonder levende , als gefchilderde beelden. Ofdezen yver

van Agnolo te hoog liep , ftel ik anderen te oordeelen. Immers hy belgd'et

hem, dat Francia de ItofFe , en niet de vorm prees. En Francia had moog-
lijk te grooten gevoelen van zich zelven , want men zegt dat hy van ontftel-

tenis noch geftorven is , toen hy de wonder fchoone Cecilia van Rafae'l , die

nochtans zijn vriend was, gezien hadde, en de zelve zoo veel beeter dan

zijneygen werk bevond. Mkhiel Agnolo was anders, gelijk 't by groote Mee-
fters gemeen is , rasgeraekt; want toen, eenen M^r Biagio tegen den Paus

gezegt hadde, dat zoo onfchamele naekten, als in't oordeel van Agnolo

gefchildert waren, beter in een Badftove, dan in des Paus Kapelle patten,

zoo fchilderde hy deezen Priefter flux by onthout , met een Slang , die hem
in zijn fchaemte bijt, in de Hel, en als een Midas met Ezels ooren. Ook
dreefhy een Edelman , die van den Hartoch van Ferraren gezonden was om
de Leda te zien , die hy voor hem gemaekt hadde , van hem , om dat hy

't ftuk ziende zeide , dat dit zoo veel byzonders niet en was : zonder 't zelve

naderhant den Hartoch te willen verkoopen. Een ander Edelman te Bolog-

nen vraegde hem , wat hy meerder achte,een beelt van hem , oftwee OfTen/*

Waer op hy hem antwoorde, na de oflen zijn , want deeze van Bolognen zijn

vrygrover, als onzete Florenzen. Het antwoort van F. Zucchero was zoo

bits niet, maer niet minder van nadruk , ten aenzien van denperfoon,

daer hy 't tegen hadde : want als hem de Kardinael Farneze toefchoot , Ra-
Enwraek. faëlUrbjn en d'andere goede Schilders en waren nu niet, leyhy'er tegen in,

de goede konftbeminners , Pauzen en Prinfen waren nu ook niet. Men
geeft hem ook na , dat de Calumnia , die van hem in print uitgaet , eenich-

zins overeenkomende met die,daer Apelles zich tegens den Koning Ptolomeus

mee ontfchuldigde , tegens Farneze hier om gemaekt is.

Wy zullen meer andere wraekoeffeningen der Schilders voorby gaen , en

hier alleen maer eenigeaenroeren, die wel zoo fcherpzinnichenbelacche-

lijkzijn, alseenige Poëtifche fchimpdichten , gelijk men zegt dat Seba-

fliaen del P'iombo , ineen Kapelle van St.Pieter Montori, een Monnik fchil-

derende, van Mkhiel Agnolo gewaerfchuwt wiert , dat hy 't werk zoude be-

derven. En Sebaftiaen de waerom vragende : zoo antwoorde Agnolo> dewijl

de Monniken de ganfche werelt, of waerze komen , bederven, zoo zal

dit kleyn kapelleken, zoo gy'er dezen Monnik inbrengt, ook niet vry

gaen.
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gaen. Als ook zeeker Schilder een Rieta , zoo 't de Italiaenen noemen , fleeht

genoeg had afgebeelt , enden Meefter aen dezen zei ven -M.^gwo/ovraegde

wat 'er hem at dacht ? zoo gafhy tot antwoort , dat dit wel een Piëta , dat is,

een zeer deerlijk ftuk werks was.

Dit gaet nu de tong aen , maer andere hebben zich met het pinfeel al

zwijgende gewroken : gelijk Aplles'm zijne Calumnia, boven gedacht.

Die van F. Zuccbero , gelijk wy gezegt hebben , hebben wy in print. Maer Van K-^™'

men vertelt van den Schilder Klez.is,dat hy zich van de Koninginne Stratonice

gehoont achtende , haer fchilderde , als wentelende in de onkuifche omhel-

zingen met eenen Viflcher , en dat hy dit Tafereel tot Ephezen in de haven

opentlijk ten toon ftelde, maer zelfs fcheep ging , en wech vluchte. Het
welk hem nochtans zoodanich niet en gelukte , als hy wel gemeent hadde

:

want de Koninginne, van een anderen aert, als deVorfien, diementans
vindt, dieom Schilderyen, daer in zy waenen gehoont te zijn, haerena-

bueren ten oorlog ontzeggen, wilde zelfs niet, dat men dezeSchilderyc

wechnam, maerheeftze zelfs wegens de konft, die 'eringepleegt was,

ineere doen houden. Maer ik raededaerom niet, dat men Kleüs voorbeelt

naevolge ; want groote Heeren hebben lange armen.

Andere hebben om zich te wreeken , yzere traliën gefchildert voor het

afbeeltfel van iemant , die haer aenbefteet ftuk verzuimden af te haelen.

Dezen heeft 'er een Monnikskap opgezet, en een geeftelijk zusje byge-.

voegt. Eenander heeft boeyen aen de handen, of een ftropomdenhals

gehangen. Andere hebben haer iets befpottelijks of onfchamigs in de hand
^nmipdich-

gegeven. En sommige mep de wrake des penfeels noch niet gepaeit, heb-

ben'er gedichten en fmadige vaerzen bygevoegt. Maerlaetual deeze op- £ er^c m^_
fchuimingen eens ontftelden gemoets , ó Schilderjeugt , niet verrukken , del.

maerltelgeftadich, nevens een betamelijk gedult , deeze twee middelen

in't werk , te weeten , dat gy met gunft en eerbiedicheit van een anders werk Van anders

oordeelt : laet uw grootfte verfmading als die van Alben Durer zijn , die werk wcl te

iet flechts ziende , gemeenlijk niets anders zeyde , als : E 1 hadt fejtn vlijts
oordee en *

gedaen.

F.P. Rubens uit Italien in Nederlandt komende , gebruikte zijnheusheyt

wel te pas; want als hy merkte, dat zeker Schilder, reets in achting, fmae-

dich van hem fprak , zoo ging hy den zelven bezoeken, prees de deugden,

die hy in zijn konft befpeurde, nae de rechte maet, en verzocht hem verder

zeker aengevangen ftuk op te maeken , alzoo hy betuigde luftich te zijn , om
iets van zijn konft te hebben, d' Ander door deeze minzaeme bejegening tot

zwijgen gebracht , vervaerdichde 't vereyfchte ftuk , 't welk Rubensbezen-

genaemde, en vorderde hem den prijs ah d' ander befchaemt deed een ta-

melijken eyfch, maer Rubens antwoorde : hy had hem dubbel zoo veel toege-

II r 3
fchftt.
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fchikt , betaelde 't mildelijk , en kreeg door zijne edelmoedicheyt de gtinft

De Konft van deezen y veraer , die in zijn gemoed overwonnen niet alleen de heusheyt
klimetot van Rubens y maer ook zijne konft, tot den Hemel toe opfehreeuwde. Maer
hoogen pnjs w^e 2auu fl. toc jg konlt hebben, als de konftenaers onderling elkanders

door de on- werk verachten. Dekonftftukken zijn dien prijs waerdich, die'erdeken-

derlinge ders onder malkanderen opzetten y zegt Cicero. Hoe dwaes zijn dan die oef-
heusheit der fenaers

t
Jie , door 't verachten van een anders werken , hunne eygene doen

en kenden?
afflaen .<? Protogenes , in zijn Vaderland Rbodm als een verfchoveling leven-

de, quam met zijn konft in achting, door de deugt van ApeÜes; want de-

zen waerdigen Prinfe der konft by geval aen dat Ey landt gelant, Protoge-

nes werken ziende , vraegde wat hyze hielt? En hoorde met Ieetweezen ,

dat hyze op een zeer geringen prijs ftelde : maer om dit te verbeteren bood

hy 'er dadelijk vijftich talenten , ofdertich duizent kroonen voor , laetende

daer en boven door Rhedus den roep loopen, dat hy 'er noch veel aen meen-
de te winnen, alzoo hyze als zijn eygen werk, dat reets tot ongelooflijken

prijs gefteegen was, meende te verkoopen. De Rhodiaenen dit vernemende,

zagen Protogenes konft wel haeft met andere oogen aen , booden 'er ook
goede fommen gelts voor . maer Apeües bleefby zijn bot, enftontdaer niet

vanaf, voor dat zy 't zelve verbeterden. Zeker, Apeües kon door het won-
derlij kfte ftuk werx , dat hy ooyt by de hand nam , geen heerlijker lof , dan

door deezedaedt, verdienen ; waerdich dat elk konftenaerdegeheugenis

daer Van in zijn hart drukt, om de zelve nae de maetezijnder gaven te vol-

gen; al waertmaer als A.Durer y als hyde dingen van onze Geertjen van

St. Janstot Haerlem met verwondering bezach. Waerlijkj» zeyde hy, er is

eyn inhaler im moeders teibgeweeji. 't Welk de konft en deezen meefter tot ver-

heerlijking mocht gedijt hebben, had hem de doodt niet te vroeg wech-

Hoezin gerukt»

minder'te Men moet ook, wanneermen iemants werk ziet, die noch onrijp in de

prijzen. konft is , met befcheydenthey t daer van fpreeken , niet datmen 't zoo dae-

delijk als een wereltswonder zal uitkrijten, en het booven alle ervaeren

meefters werk ftellen, als of het niet hooger te brengen waer , gelijk fomtijts

de jonge melkmuilen meenen dat hun toekomt ; maer men zal de kenbaere

deugden, die 'er in befpeurt worden , prijzen, en de wrange pnrijpheeden

met voordacht voor by gaen.

Gy Meefters zult uwe Diffipelen, die gelukkichin'tleeren zijn, ook

. met geen nijdige oogen aenzien: Dedalus onderwees zijns Zufters Zoone

TaluSy den vinder van de draeikonft, en vandezaege, naedegelijkeniffe

van het kinnebakken eens Serpents , maer als hy over des jongelings groote

geeft nijdich vviert , zoo heeft hy hem den hals gebroken, 't Welk hem zelfs

tot ondergang van zijn geheele huis geftrekt heeft. Geeft aen een yder den

lof,
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fof, die hem toekomt, want die andere lichtvaerdich verachten, worden Die andere

ook niet verfchoont. Baccio Bandinel (gelijk wy gezegt hebben) was zoo nij- verachten

dich, dat hy niet alleen alles verachte, maer noch difïipel zijnde de teyke- worden niet

ningenvan Michel Agnolo aen ftukken fcheurde.cn naderhant de boot fee'rfels
cnt'

van den zei ven meefter verbryzelde , om hem zijn eer en faem,en andere van

zoo fchoone voorbeelden teberooven. Maer hy wiert zelfook van andere

liefhebbers genoeg gehekelt en befchimpt. 't Was aerdich van zekere Edel-

vrouwe , als ze in gezelfchap van eenige hdelluiden de marbere Adam en Eva
bezach, en gevraegt wiert wat haer van die beelden dacht ? Vanhetmans-
beelc, antwoorde zy, voegt my geen oordeel te geeven, maer wat de

vrouwe belangt , zy heeft twee goede deugden , zijnde wit en fhntvaftich.

Maer andere gingen dit eygen werk met fpitfe gedichten te keer. Ziet hier

een ftaeltje ;

Den luflhofwas onteert door Adam en zijn bruit •

Dies dreefmen bun daer uit.

En dees twee beelden ook^ die deeze kerk befmetten ,

Behoortmen uit te zetten.

(Sy zult ook, ö Schilderjeugt, de werken uws Ieermeefters behoorlijk

in waerden houden , en fchoongyze verbeteren kunt , zoo paft het u niet

,

die te verachten. Maer gedenkt altijt, datzy van die hand komen, dieu

in uwezwakheyr. placht te geley den. En zegt met Alexander: Mijn vader

gafmy het leven , maer van dezen heb ik het wel leven door Godts genade

geleert.

Ten tweeden , zoo betracht dat uw werklofwaerdich is. Zoo zal 't u aen Zelfwel te

geen ware kenners eindlijk ontbreeken , fchoon ganfche fteeden met waen- doen.

wijze narren, en partijdige liefhebbers vervult waren. Maer dewijl ik aen Tweede

liefhebbers gedenke , zoomoetiku, ó konftliefdigezieleh, ookdittege- midcid °

moed voeren : dat gv u wacht van den droeffem der konft te beminnen : maer

wilt gyuw hartop eenige Schilderyen zetten: zooleteerft wel, of'erbe»

minnenswaerdige deugden in zijn -

y
ofdezaek, die verbeelt wort , wel zoo

waerdigen inhout begrijpt , als van Clio vereyft wort ; of
f
de proportie ook Aen de Iief-

zuiverlijk is waergenomem ; of de kolorijtenen fchaduwenmet deleflen hebbers.

van Terpficboreen Melpomene overeenkomen : of de doeningen en lijdingen

ook haere rechte rol fpeelen? of deomftandicheden eygen zijn ? of 6e

fchicking geeftig is ; en eyndelijk , ofal dezedeugden deur de gratiën ver-

bonden zijn ? Want zoo gy u aen andere beuzelingen vergaept , zoo zijt gy
den naem van liefhebbers onwaerdich.

Wijders van zijn eygen konft vermetelijk te fnorken, paft geen edel ge- ^ r

moed; d' oude Meefters ontzagen zich pp hareftukken tefchrijven datzekenj

gedaen ofopgemaekt warenija men vond boven de drie ftukken niet , meent

?linm,
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d'Oude Vilnius , daer, ApeÜes feeit, ApeÜes heeft het gemaekt , op fton d. Maerwel

«IdcnfL
veelemethetopfchrife van, ApeÜes faciebat , ApeÜes maekte ditJluJ^werks.

raaer meeft Als ofhy noch daer afen aenkongaen, als 't hem geliefde. Want heten
faciebat-, behoort een Schilder nimmermeer te verveelen zijn werk beter en beter teOm altijc te njaeken ; de tijd ververft fomtijts het oog , en het oordeel van vreemden

,

betfren.

Ver
" verftandigen , en dommekrachten , van nijdigen, gunftdingen, en on-

Hoorden partijdigen ontwaekt den geeft. Jae de Boeren zullen u fomtijts wel een feyl
anders oor- in uw werk aenwijzen , gelijk Durer zegt , hoewel zy u niet Ieeren kunnen

,

dceI - hoe gy die zult verbeeteren. Fidias 9 na dat hy dien vermaerden Jupïter voor
d' Eleanen gemaekt , en d' eerite reyze aen den dag gebracht hadde , ftont
achter de deure, en luifterde wat d' omftanders in zijn werk preezen of laek-
ten. En zoo dra zy vertrokken waren , floot hy de deuren , en ging de oor-
deelen der menichtetegens zijn beeld overweegen , en verbeterde 'teeene
daer zyby avontueren 't rechte wit getroffen hadden: en ApeÜes gebruikte
dien zelven wech. Want die al wilde volgen wat het domme volk oordeelde,
70ii vaeren als Dion, die Leda met hare kinderen Kafloren Poüux uit eyer-
fchaelen brekende, gefchildert hadde, en dezelve in zijn winkel geftelt,

J*
a"

£°I&' met voornemen alles te veranderen wat de menichte quam te berifpen , ge-

JetJs
C e

* lijk gefchiede: wanthy hoorde met gedult al haereaenwij zingen aen, en
Dion. maekte 't zoo als zy 't verftaen hadden ; nu verkorte hy de neus van Leda , of

een arm van Kajior, dan verdunde hy den hals van Pollux, of de knie van
de Moeder, tot dat de godin , noch godin, noch hen' met kuikens, maer
eer een beerin, met twee ongelekte jongen geleek. Dit gedaen hebbende

,

ftelde hy 't wederom in zijn winkel ten toon , met dit by fchrift

:

's Volks oordeel , dom en &ot ,

Heeft dus ditfiuk. verbrod.

Men moet geen oordeel volgen , als 't geen datmen bevint met de waer-
hey t over een te koomen: want daer is geen grooter dwaesheit, zegt TuÜsus,

Men moet dan datmen iets zonderlings van de vergaderinge der geener verwacht , die,
zijn werk een by een,anders niet dan Hechte verachte werkluiden zijn. Men moet zich

verahderen ° ^ we ^ wacnterl » a 's men eens z*)n beft gedaen heeft , alles te willen ver-

maeralsmèn anderen. Zy zijn zeer ongelukkich , die 't geen hun in 't eerfte wel gevalt,
zijn beft ge- 1' elkens wederom verwerpen , en iets geheel van 't vorige verfchillende by
daen heeft

, <je nzn£ neenaen# Want zy doen haer verftand door een verkeert misvertrou-

jfeijn»

Cn
wen gr°°telijx te kort , zoo dat ik naeulijks weet , ofhy , dien al wat hy doet

wel aenftaet , ofdien niets met allen vernoegt , wijtft verdoolt is. Den over-

naerftigen bootfeerder apoüodorus kreeg fomtijts 200 quaeden gevoelen van
zijn eygen werk , dat hy v eeltijts zijne volmaekte beelden aen (tukken floeg;

waerom hy onder de wandeling den dollen Apoüodorus genaemt wiert. Caüi-

mathus medealtijts zijn werk verbeteren willende, maekte 't arger, en wiert

daer-
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daerom K4j(#zi^£««jgebynaemt. Zijn werk al te zeer te pijnigen maekt het
zelve zwaermoedich , het is ook onmogelijk dat de viericheyt des geeüs al-

tijts ee ven fris zouw blijven. Apeües beroemde zich, dat hy Protogenes daer

in overtrof, dathy van zijn werk kon affcheiden. Het is een meefterlijk

teyken , als iemant de deugden , die hy in 't begin in zijn ftuk gebracht heeft,

tot den eynde toe kan bewaeren.Het geen aireede wel is,behoeft geen verbe-

tering, en die het geen , dat goet is , ongefchonden laet, geeft te kennen
dathy 't verftaet. Daerom hebben groote meefters ook wel dingen, die in

't eerfte aenleggen een gelukkige welftant hadden,onopgemaekt gelaten,van
vreeze dat zy die zouden bederven.. Zoo kan 't ook gebeuren datdegrond-
verwe uwes doeks ofpaneels in't koloreeren te pas komt,en met eenige duw-
kens geholpen , uwen arbeyt verlicht.

Om zijn werk te verbeteren , houtmen ook dat het goet is, het zelve
of™en *'i"

voor een wijl wech te zetten , om het daer nae met een verfch ooge t' over- fomtijts

e

rer

zien
3

gelijk Horatius van den dichter begeert: Houw uw fchriften , zegt zijden zal

hy, negen jaeren by ut' huis j wat niet uitgegeven is, kan ment' elkens
,

zertcn
» ora

uitfchrabben. Maer een Schilder zouw dezen raet te zeer volgende,weynich
c daer

uitrechten. Ik heb liever dathy zijn werk volkomen opmaekt, en, luft verfch oog
het hem namaels , het eerfte door een tweede verbetert : Poëten mogen te bezien,

doordenken, maer Schilders moeten door doen , Meefters worden. Wy
zullen iemant met hulpe der negen Zufteren wel van de konlt leeren fpree-

ken, maer van niemant met dit onderwijs een Schilder maeken, tenzyhy
de hand vlijtich aen't werk fla. Een geduurige oeffening moet de oogen ver-

klaeren, en't pinfeel moet metter tijt als indehandaengroejen. Schilders g^ Scll
ji

blijven zelden , dieze zijn ; zy neemen toe , of gaen te rug , en , dat won- der moet

der is , men ziet fomtijts braeve geeften als in haeren loop ftilftaen -

y
en hoe 2>ch gedun-

zy'er tegen fchijnen te worftelen , van dagh tot dagh verflechten. Daeren- "2 ocfifenea.

tegen gebeurt het ook , dat de geene , die lang vergeefs gearbey t en geklau-

tert hebben , zonder op te komen , eens fchierlijk opdaegen , en een hooge

fprong doen. d'Oorzaek hier van is, dat haere oeffening van't waere onder-

wijs afdwaelt, ofdat den anderen , die lang verdoolt liep , op een nader

wegh geraekt. Maer laet iemant den naeften wech al hebben , hy zalze we-
derom quyt raken , indien hy met geduurige oeffening die niet en on-

derhoude. ,

Solon begeerde dat in burgerlijke tweedracht een yder borger zijde zouw
h ger

'

ra

c

e

r

t

s

kiezen. Maer wy begeeren dat den Konftenaer zich alleenlijk met de konft geenSraer-

bemoeye. Protogenes bleeffchilderen in 't beftormen van Rhodes^ Parmensin "ken te be-

't bloedich innemen van Rome^beyde , ofhen den oorlog niet aengwg. Men moe
75J

,;

kan ook met fchilderen zoo wel , als met dichten , de vorften tergen, gelijk
fl

°

n te
°£

S f reets ge»,
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Kluchje reets gezegt is. Bruno een dichter onzes tijts had Olivier Kromwel Proteftor in
van Bruno. £n^elant met een bits en fchandich gedicht getergt, en met Latijnfche

vaerzen dapper geheekelt, ja zoo, dat hy 'r naeulijks verkroppen kon.
Dicht tegen D^ by eender gemerkt, die een reys over Zee had, nam voor, totver-

maek van Kromwel, aen Bruno een part te fpeelen. Hy gaet hem dan tot

Amfterdam vinden, en neemt hem rot leermeefter van zijn kinderen aen,

en belaft hem op zekeren dach in den Haeg te komen, ondertufïchen ver-

trekt hy na de maes, en in een Engels Schip, dat op hem wachte. Bruno

terbeftemder plaets en tijt inden Haegverfchijnende, wort wel ontfan-

gen , maer men geeft hem een briefje van zijn Heer , hem te poft tot Rot-
terdam te volgen, alzoohem daer noodich te fpreeken hadde, waer op
den Poëet zich ftrax derwaerts fpoede : maer tot Rotterdam indeaen-

geweezene Herberge komende , zeytmen hein , dat dien Heer in een Schip

op ftroom leggende , tegaftwas, en geboden hadde, dat, als Bruno daer

quam , men hem dadelijk aen boort zoude geleyden , om zich daer met het

gezelfchap vrolijk te maeken. Dit brocht den leermeefter byna in twijf-

feling, maer van Joviaele natuur liet hem gezeggen, voer na boort, en

wiert over den goeden voortgank van den aenflach met ruime teugen ver-

welkomt. Hy eenichzins goet inneems , en zoo wel onthaelt, verloor

zijn kommer en voorzorg in den wijn, en mofttekooy. Ondertufïchen

hyfte matroos de zeylen op, 't fchip raekte in zee , en de wind dienende , on-

trent de kuft van Britanje, eer Bruno half ilaepdronken ontwaekte. Maer
hy ontnuchterde wel haeft, toen hy zach hoe 't hier gefchapen lach, en

men hem zijn lafterfchrift wegens Olivier voorleyj hy wenfchtezich zel-

ven wel op 't Eylant Tenerifte, ofwel onder de Hottentots van de Zuit-

kaep: hy zach alreets, zoo hem dacht, den driehoek van Tilborn , ofde

Gerechtplaets van CbaerenktM. En te meer, als men hem, tot Londen
komende , hoewel in een eerlijke kamer, opfloot, en aenzeyde, van

voor den Froteftor te moeten verfchijnen. OnderturTchen was'er een an-

der perfoon, bequaem tot dezen trek, die hem troofte en moed gaf, en
door ondervragen quanfuis de oorzaek van zijn droefheit nafpeurde. Maer
hywas zoo ver in wanhoop geraekt , dat hem geenerley vertrooftingen

hielpen j want zijn fchimpdicht lagh hem te zwaer op't hart , en d'overtui-

ging van zijn gewifle, door zijn ongeluk, onder 't gewelt geraekt zijnde

van een geweldenaer, dien hy zoo zeer beleedicht hadde, Maer deeze

zijn gemaekte vriend troofte hem , zoo veel hy kon,en vooroamentlijk met
deezenraet: Dathy Bruno een nieuw vaers zoude maker», ter eeren van

Kromwei , zoo heerlijk, als hy kon, en dat men 't zelve vmoonende, met
hulpe yan vrienden en voorfpraek, een kans moft wagen; om hem uit

dezen
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dezen nood teverlofien. Dezen raet dacht den Poëet wel goet , maerhy Wederlcit

bevont zich byna van al zijn zinnen , ik zwijg van de Pierides verlaten. Doch bet
»

gedwongen van de nood een deugt te maken , nam de pen in de hand,

fchreef dat het dreunde, om de galg t'ontrijmen, en, na de gewoonte

der Poëeten, behagen in zijn werk krijgende, fchiepmoed, en betoon-

de eindelijk wat de kracht des geefts in zoo hoogen nood te weeg kan

brengen. Maer wat hy bedacht of dichte , ten voldeé zijn gemaekten

vrient niet, die hem telkens berifpte, en als met fpooren noopte, om
hoogerfprongentedoen. Bimo dan zette zich fchrap, herfmeede en her-

vormde zijn vaerzen , en putte al defchatten van zijn geeft uit, in den Dwin-
gelant te verheften , en zijn lofte trompetten , tot dat hy als t*eynden aêm
was. De Meefters van de klucht brachten toen dit gedicht voor Qlivier en en wort vcr'

zijn gunftelingen , die'er groot vermaek in fchiepen , 't werk preezen , en ° *

om den Poëet loegen. 't Eind was, dat men Brmo invryheitftelde, en

meteen vereering verzach , om dathy zoo braef, tegen zich zelven om
ftrijt dichtende, had overwonnen. Dus was hy in korten tijt verleyt en

verloft, bedrogen en befchonken, geprezen en teffensbefpot. Zoodanich
Jf

a

jJ*5f"

ftael hebben wy ook van zeker Schilder tot Milanen , die , toen AtüUt luu"™
ganfch Italien afliep » een Roomfchen Keyzer fehilderde , die op een gou-

den praelzetel zittende , de Gotfche en Scythifche Vorften onder zijn

voeten trat. Toen nu Attila de Stad Milanen inkreeg , enhy, onder ande-

re dingen, ook dit Tafereel zach , zoo geboot hy terftont, dat men den

Meefter van dit werk zoude opzoeken , die ook wel haeft gevonden , en

voor hem gebracht wiert , maer byna doot van vreeze. Attila hem ziende

matichde zijn toorn,en zeyde alleen tot den Schilder : Gaet heenen , en fielt

mijn beeltenis op dien troon , en mael de Roomfche Koningen ootmoedich Konft door

voor mijne voeten, zakken vol gouts uitftortende. Dit is den Poëet en den dw*ng êe-

Schilder zeker wel gelukt : en zy betoonden dat men ook tot de kunft ge-

dwongen zijnde, de zelve kan oeffenen, hoewel Filippo Lippi het tegen-

deel dreef: want toen hemhartog Kosmusde Medicis, op dathy zijn werk

zoude vorderen, opfloot, rechte hy niets uit, ja fneed zijnflaeplakens

tot koorden , en klom uit de venfter. Maer toen hv na eenige dagen gevon-

den , en met goede woorden weder aen 't werk gebracht was , en Kosmus Van Ll
-

j

hem zijn vryheit liet , zoo voer hy wakker voort , zeggende : De uitnement- wedcrlp.ro-

heden derzeltfame geeften zijn hemelfche beelden, onbequaem voor lalt- ken.

dragende vrachtezelen.

Maer om onze zaek te befluiten, dat een konftenaer niet alleen geen groo-

ten behoorde te tergen , maer zelf ook geen kleinen , zoo zal dit ftaeltje

genoeg zijn. Bupaluse&Antkermus , door een gril , die hun in't hooft quam,

aengedreven, hebben de beeltenis van den Poëet Hipponaftes, dieeenhal-

S f 2 ven
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Geen eerlij- Yendwerg, en meteenen ook zeer leelijk enmismaektwas, opentlijkten
ke lieden te toongeftelt: 't welk Hipponaftes vernomen hebbende , en dat daer dagelijx

Toorai

n

'<rcen
vee* leedige gaepftokken en fpotvogels tot den winkel van Bupalus en Ant-

Poè'ten.° hermus toeliepen, om haren fpotluft te verzadigen; zoo heeft hy deze

fchampachtige konftenaers, door een bitter wraekgedicht, in Jambifchc

vaerzen , zoo dapper over den hekel gehaelt , dat zy haer zelven uit enkel

fpijt verhingen. Daerom vermaent Socrates wel te recht al de geene , die

haer goeden naem liefhebben > haer te wachten datze geen Poëet te vyand
krijgen, om dat zich haere kracht min in 't prijzen, dan in 't verachten en
fchelden uitftrekt. En zeker, hy loopt met zijn hooft tegens den prikkel

,

die defpreekende konftdoor deftomme p->ogtte overfchreeuwen. Want
zelfde vorften, gelijk Vlutarcbut zegt, zijnongelukkich,zoo zy gehaet

worden vaneenftadt, die welfpreeken kan, or daerde dichtkunlr, ge-

(a) Vlutar- leertheit , en welfprekentheit bloeit, (a) De goede Minos , Jupiters vrient

,

chusin kon van den naem van quaet , door den haet der Atheners , nietgezuivert

Tbefeus. worden. Ja fchoon hem Hefiodus en Homeer een waerdich Koning noemden >

de dichters van Athenen banden hem vooreeuwichindeHel. Dit Hooft-

deel hebben wy onder 't gezach van CaUiope wat te lang gemaekt , maer den

yyer dreefons buiten 't fpoor. Nu moogtgy Urmm op haerbeurt hooren.

ÜRA.







U R A N I A
De Hemelheffter.

Hef negende Boek.

Inhoudt.

JL/i£ loopbaen nu ten eind , zoo zalUrania

Ons veeldtrhande flach van fchildrengaen verbeelen >

En melden hetgebruik der Eedle Tafereelen >

En hoe deez fchoone kon/l den Schilders komt teftaé.

Wat ver^ enoegings vrucht door Hemelfchegenae ,

Wat beurzen zwaer vangout , watgloryrijker teigen

Tepluckenftaen , noch doodt nochgrafzal oit verzwelgen

1)ennaemeens Konftenaers : maer zonder wederga

Geddelt zalzijn roem ten Starrenhemelfieigren.

Wiezouw voor zulk eengunft zijn zweet en arbeit weigren ?

Op de Print.

ZYdie dengeeft tot in den Hemelkan doenftreeven ,

En daerom hier te recht met Starren isgekroont ,

Wort met drie kinderen in dezeplaet vertoont ,

*Die Eere, Rijkdom , ofeen volvernoegengeeven

:

't Vernoegen fchaft de ziele op Aerde een zalich leeven :

^De Rijkdom lijfsgemak > en dEer verquikt dengeeft :

Wanneer men telg op telg*vanverfche lauren leeft ,

Wordmen ten Graeve uit in dy

onjierflijkheit verheeven.

Wie dart in korft volhart 9 en zichgeen moeite ontziet y

Vind hier een haven vry vanftormen en verdriet.

Sfj IN-
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I N L E IDING.
Ie anders als gy , ö Hemelfche Zanggodin , zal my dit vertoog

van de Schilderkönft helpen eyndigen f Die den Hemel aen ons

in een fpiegel vertoont , en uw wit tafereel gereet hebt , als of

gy zelfwoud fchilderen. Vertel ons , op hoe menigerley wijze

de konft zich wel verkleed heeft ; en hoe veelerley (lach van Schildery zy ter

werelt bracht , dan zult gy ons , ten trooft, uwe belooningen voordellen

,

en, met een minlijk toeknikken , de ftarren om uw hooft doen tintelen.

EERSTE HOOFTDEEL.
Van verfcheidegebruiken vanfchilderen.

E Schilderkönft zijnde een naaepfter vandenatuer, in zoo vee-

lerley ja oneindlijke befpiegelingen , hebben wy nu wel eenich-

fins verhandelt > voor zoo veel alsze in het verftant begreepefi

wortjmaer laet ons, eer wy tot ons befluit komen , als in 't voor-

by gaen, de gedaentensen wijzen van fchilderen, die van 't begin af tot

deeze tijd toe , voor zoo veel ons bekent is , in 't gebruik zijn geweeft , eens

overloopen.

Wy zullen meeft van het fchilderen fpreeken, van toen hetalreets ten

top gefteegen fcheen , en zijne oeffenaers met glory kroonde. Maer laet

ons dan eerft onderzoeken , waer toe men de S childeryen maekte , en wat
dingen men al plach te befchilderen. Van den op-en ondergang der konft

't Schilderen
nee^ Me^pomene , voornamentlijk ontrent den ChriftelijkenGodtsdienft,

der Zeege- verflach gedaen. Welk wy nu zullen overflaen.

vechten aen Tot Romequam dekunft meeft in aenzien, toen M.Valeriüs Maximus
de wanden

Mejfala den zeeflach , dien hy tegens de Kartagers won , en de zeege over

zen • begoft
H*ero ln Sicilien , aen d* eene zijde van het Hoftilifche raethuis , hadde doen

Anno4po fchilderen, 't welk federt een gewoonte veroorzaekte van de bloedige fla-

na Romaes gen der Romeinen tegens haere vyanden in de Raethuizen afte maelen.
bouwing. y^at gebruik de Schilderkönft ook in de tryomfen hadde , befchrijfc ons
Gebruik van &

, . .
J

c
"

> .

jippianus -Apptanus Alexandrmus <, inde vertooninge van de Zeegereelt van Pompejus;

Alexandri- tvant na dat hy vertelt heeft , wat groote perfonaedjen al voor zijn triomf-

nuslib.$. wagen gingen, zoo zegt hy, dat boven de gêène, die tegenwoordich wa-
ren,
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ren , noch gedragen wierden d' afbeeldingen en gelijkeniffen van de geene,

die doodt waren, te weten, van Tygranus en Mithiidates , zoodanich als iy ge- Schilderyen

ftreeden hadden, overwonnen en gevlucht waren; ook hoe Mithridates in Triom-

had belegert geweeft, by nacht in itilte gevlucht was, zijn doodt, met^n '

beyde zijn dochters, die met hem begeerden te fterven, by hem gefchil-

dert, nevens al zijn andere kinderen, van beyderley Sexe , die reets voor

hem geitorven waren. En daerenboven debeelteniiïen van hunne Goden op
de wijze der barbarisken gekleet en toegeruft. Voorts wiert 'er een tafereel

voorgedragen, waer indefchepen , die hy in 't oorloog gewonnen had-

de , in afgebeelt en gefchildert (tonden , te weten, achthondert , die galli-

oenen voerden, met de (teeden, diehy gebout hadde, of van hem onder
fchattiug geftelt waren , als acht in Kappadocien , en twintich in Cilicien en
Syrienj hier by flonden wederom de Koningen van hem overwonnen, ge-

fchildert, als Tygranus Koning van Armenien , Attroces van Iberien , Orix.es

van Albanien , Dantts van Medtn , Aretba van Nabathea, en Antiocbus

Koning van Comagene ; alle zeer natuurlijk gefchildert, en de beduidenif-

fen, nevens de Schilderyen , inde tafereelen by gefchrift verklaert. Maer
wy hebben eentijdt beleeft , in welke men het fchilderen van zeegetaferee-

len zoo hoog en euvel opnam , datmen daerom by na alleen een affchrik-

lijken enbloedigen oorloog aenving, mer meerder hevicheyts, als of'er

een Helene ontfchaekt was j maer hy vind licht aenftoot , die in de wil heeft

teftruikelen.

Om nu weder tot het gebruik van Schilderyen te komen : daer is als noch
een zeertreflijke oratie van M. Agrippa in wezen, zegt Plinius, noopende het

gemeyn maeken van alderhande Schilderyen en Statuen : 't welk geraetfamer

ware geweeft, dan datmen dezelvein de landthuizen verbant. Zoo zegt-

men ook van Apeües,dzt hy geen Schilderyen wilde maeken , als om in open-

baere plaetfen geftelt te worden, en daerom zachmen zelfs in zijn eygen

huis niets ter werelt befchildert.

De edele Romeinen , ten tijden van Senek*, hadden haer eygen beelte-

nifTen,en die van hunne vooroudere met haere naemen, op een lange rijg,met

veel (hikken en banden gebonden , in haere voorhuizen te pronk hangende.

En als 'er iemant van henlieden ftierf, zoo hadden zyftraxdeeze menichte

gefchilderde namaegen by der hand, om haer uitvaert te verzelfchappen.

Ook (telden zy de konterfeytfelen en beelteniffen der geleerde mannen in

haere boekeryen.

Toen Keyzer Claudius , die van de peft ftorf, om zijn deugt van 't Room-
fche volk wiert vereert, zoo wiert hem in 't kapitool een prachtich beelt 'sKeyzerj

opgerecht , en daer beneevens een gouden fchilt ten toon geftelt , daer zijn beek op een

beeltenis in kleyn begrip , en pennings wijze op gefchildert was,
*"
c,lilt '

Maer
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Maer als de Athenienfen, Koning Demetriustev eeren,eenfeeftdach vier-

den , zoo fielden zy hem levens groot in Schildery , rijdende ofzittende op
een wereltkloot , op hun voortoneel. Wat de toneelen aengaet , dezelve
zijn dikwils zeer aerdich befchildert geweeft, ja zoo , dat de ravens door

't gefchilderde dak van dat van C. Pulcher bedroogen wierden.

Toen drieman Lepdus in een bofchachtige plaetfe eens huisvefte, en
door het gezang der vogelen niet rulten kon de , zoo wiert'er een verfchrik-

kelijken draek op een lange parkement rolle gefchildert , en de plaetfe daer

mede omhangen, en men zegt, zeyt Plin'tus, dat de vogelen door deezen

fchrik het quinkeleeren nalieten. En zoo plachmenze ook namaels , des

noots zijnde,te (tillen.

Voort heeftmen de ftatspoorten,en ook de deuren derbyzondere huizen

met Minervaes beelden befchildert , en .M^nSchilderye zachmen in de voor-

fteeden. Ook zijnde deuren met andere goden-of heldenbeelden verfiert

geweeft. En in groote huizen, ontrent des poortiers wooning, zachmen
gemeenlijk een grootengeketenden hond aen de wand, met dit byfchrift,

CAVE. CAVE. CANEM.
Het gevecht tuffchen de wezels en muizen fchilderdemen op de berden

der kraemwinkeltjes, en aen deeynden twee (langen; op dat niemant die

plaetfen zoude ontreynigen.

Ontrent de plaetfen, daer d'oude Chriften martelaers gedoot waren,

fchilderdemen de gefchiedeniiïen van haer volftandich lijden. Maer de Hey-
denen, uit een krankheyt opftaende, lieten de beeltenis van JEsculapius

fchiideren , en hingen die in haere befte kamers op. De Chriftenen , door

dit voorbeek tot dankbaerheit vermaent , lieten , wanneer zy van eenige

krankheden, fchipbreuken, ofandere nooden verloft waren , degefchie-

denis afmaelen, en zoodanigen heylich daer by, als zy voornamentlijk

waenden hen geholpen te hebben j en dit gebruik duurt noch onder de

Roomfche tot dezen huidigen dach.

M.Agrippa verïïerde de heetfte plaetfen der badftooven met kleyne tafe-

reeltjes,die in 't marber bequamelijk waren ingevoegt.

d' Egyptenaers befchilderden haere zilvere drinkvaten , in ftede van

daer op te graveeren , met het beek van Anubis. d' Oude fchilderden ook

veel op glas.

Voorts heeftmen tot verfieringe ook de toornen derpaerden, en hang-

felriemen, bortekijnen , pijlkokers, tenten, en fchilden befchildert ge-

hadt. De fchilden der nieuwe foldaeten bleven blank, tertijttoe, dat zy

een loflijkedaed bedreven. Men gelooft dat het fchiideren, in de neder-

duitfche tael, van fchilden befchil deren herkomt: want dat d'oude Bata-

YJe-
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vieren van geen andere Schilderyen , als van haerefchildengeweeten heb-

ben, is licht toe te ftaen.

De Stokbeelden ofStatuen plachmen ook fomtijts te befchiideren , niet

alleen vermiljoen root , maer ook fomtijts met al haere verwen , gelijk den

BackusteKneuüs. Zoo droegen d'Egyptenaers op hare feeften een houten ^.
beeltvaneendoodenmanom, zoodanich gefchildert dat het een natuur- /•"? f?™'
lijken dooden fcheen , enzoodedenookdeMooren.

en ,[

Maer eyndelijk wilde ik wel ,datmen het voornaemfte gebruik van Schil-

dery kon uitvinden tot voordeel van 't gemeene beft, en tot voorftant van
de Republijk, gelijk het zelve teweeg gebracht wiert door den Sicyoni-

fchen Kapitein Aratus : die door zijn liefde tot de Schilderkonft de zelve "e- L ft

weldich vorderde , bevrijdende daer door zijn burgers en Vaderlant uit een befte <*e-

bloetbat , en uiterften ondergang , winnende voor zich zeiven de grootfte bruik van

eer, die oit menfch mocht verkrijgen. Sicyonia bloeide vaft in de konft, Schildcry-

maer was in uiterften noot door burgerlijke tweedracht ; want tachtich bal-

lingen, waer vaneenige wel vijftich jaeren gedoolt hadden, weder inge- %!etpl[{-

roepen zijnde, en haere verbeurtgemaekte goederen weder aengrijpende ,

t*rchusm

fielden alles in een onfluTelijken oproer. Aratus dit ziende , en zijn Vader-
lant beminnende, begafzich ter Zee nae Egypten , om hulp te zoeken by
Koning Ttolomeus , dien hy gewoon was te onderhouden , met aen hem veel

vandebefteenfchoonfte Schilderyen, inzonderheit van Pampbylus en Me-
lantbus, te zenden. Waer voor hem Ttolomeus reets vijfentwintich Talenten
gezonden hadde, maer zijn liefde tot de konft, nevens die van zijn konft-

rijke Stad , Koninklijk willende erkennen , vereerde hem noch met hon-
dertvijftich, of, als andere rekenen , 175 Talenten, van dewelke Ara- 10500».

f«* veertien met hem in Peloponezen voerde , en de Koning zond hem de kroonen*

reft in verfcheide poften nae. Door middel van dit geit ftilde-^fw den
twift in zijn Stadt , vereenigde de borgeren , en bracht zijn Vaderlant in

eer en ontzach, by vyanden en bontgenooten. Maer de ballingen lieten

ook in'tbyzonder een koperen beeltt'zijnder eere maken, onder aen het

welke zy dit opfchrift lieten graveeren

:

Aratus heeft zjch heerelijkjgequeten,

Met vroombeit in d' afgrijsfelijken brandt ,

Zijnglory rijft in een verhevenftant ,

By Herkjesroem alleenlijk afte meten*

Wy Ballingen zijn weder vrygebeten ,

De ruft vernieuwt in 't lieve Vaderlant ,

En huis en kerk herftelt in d' oudeftant

:

Des wy hier , om zijn Deugt niet te vergeten >

T t Dit
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Dit koper beelt beftelden tot z*ijn eer.

o Hejlandt , van de Goon bemint l Die meer

Ons bej/t zocht als uw eygen: wjin'tende y

Genieten noch de vrybeit , en met luft

*t Gemeene recht , in vrede en waere ruft ;

Daer wy zoo lang om zuchtten in d' ellende.

Wat dunkt u> ofdit gebruik van Schilderyen niet te ftade quam ? Hendrik^

de Groot Koningvan Vrankrijk, wel bezerfende hoe veel geltsjaerlijx uit

het lant nae Italien om Schilderyen in te koopen vervoert wiert , was d'eer-

fte, die zijn eygen landaert in de kontt aenfokte, omalzoodie gouttnijn

tot zich te trekken, die federt ook zoo heeft toegenomen, dat Italien in

Vrankrijk verplaetft fchijnt. Maer om dit eenichzins na te volgen, zoo
wilde ik onze Hoogmogendegezachebbers der Republijkeraeden, en bid-

den, Dat zy in acht geliefden te nemen, dat de Schilderkonftin onzen
ftaet, als in een nieuw Grieken, in't beft vanhaerbloeijenis; dat zy den

,

°t "utvan Vaderlande eygen, als eenonkoftelijke mijne, parel vifferye, en edelge-

enlneeze- **eente groeve, dagelijx veel rijke juweelen van kabinetitukkenkan uitle-

ten. veren, die , zonder veel koften daer aen te verfpillen , alleen door 't vernuft

van weynige eeters tothooge waerdije konden gebrocht worden, depor-

feleynendcr Sinezenin geduurzaemheyt verde te boven gaen, en een on-

gelooflijke fchatwaerdich zijn ; datzy middelen gelieven te beraemen om
deze fchatten buitens 's lants te doen vertieren: de kooplieden, daer in

handelende, te begunftigen • of, 't welk de konft tot hooger eere zouw
dienen, wanneer 't haere Hoogmogende,;beliefde aen nabuurige of veraf-

gezetene prinfen eenige vereeringen te doen , dat de zelve meeft in onge-

meen goede en nieuwe Schilderyen beftonden. Zeker , noch Keyzers , Ko-
ningen , noch geenerley grootvorften zouden die verfmaden , en den

ftaet zouw daer geenkleyne eere mede inleggen. Danzach ik de konft in

ons Vaderlant Vrankrijk en Sicyonietrotfen, en het hooft ten Hemel beu-

ren ; en , dat wenfchelijxt van al was , de fchrobbery uitfterven. Van
wijder gebruik , als ook misbruik > zullen wy in't Jaetfte van dit boek

fpreeken.

TWEE-
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TWEEDE HOOFTDEEL.
Van verfiheiden aert engedaente van Schildery^ en wy-

ze vanfchilderen.

Et is voorwaer een ganfch durftere zake , de rechte wijzen va»
fchilderen , die de oude Grieken gebruikten, uit te vinden. Wy
weeten wel van eenige, die een fponfie beezichden, om het

geene , daer in zy gemift hadden , uit te doen , maer dit brengt Onzeker-

ons geen zekerheyt by van den aert hunner verwen ; want men zoo wel oly- b«t van de

als waterverwe , jaeookgommelak verwe, alsze noch warm is, met een JjJKJJi
fpons kan uitdoen, P/Jwwfchrijftvaneengefchilderdentreurfpeeler, ver- der ouden.

gezelfchapt meteen jongen, van de hand van Ariftides, van Thebes tot

Romen in den Tempel van Apoüo gebracht, die, door Markus Junius,

Rooms fchout , aen eenen onverftandigen Schilder gegeven was om fchoon

te maken en afte droogen , tegens de feeftfpeelen van Apoüo : maer dat het

ftuk door de beeftige domheit deezes werkmans in al zijne bevallijke gratiën

vernieticht was. Doch dit kan ook, 't geen Vermander meent, dat de ou-

den van geen oly-of vafte verwen en willen, niet verzekeren s want een

dommekracht kan alles verderven.

Noch komt ons den trekftrijt tufTchen Apeües en Protogenes vrcemt voor , Trekftrijt

maer luifter eerft , hoe dit toeging : Apeües door de faem van Protogenes ver- te Rhodus»

lokt, begaf zich na Rhodus, om zich door 't. zien , van'tgeenhemgezegt

was wegens de uitnemenheit deezes konftenaers , te vergenoegen , doch

aengeland, en op den winkel komende, vond hy Protogenes niet t' huis,

maer wel een oude vrouwe, en een bereyt tafereel op den Ezel; des wilde

hywechgaen, maer de oude verzocht hem zijnen naem te melden, opdat

haer meefter weeten mochte , wie nae hem gevraegt hadde. Apeües hier op,

nam eenpinfeel met verwe, en trok daer mede een wonderlijken fijnen

trek , zeggende : Zegt hem , dat het dezen man is , die hem zoekt , en ging

wech. Toen nu Piotogenes wedergekeen was, de vrouwe gehoort hadde,

en'tgeen'ergefchiet was, zag, bekende hy dadelijk dat het Apeües moft

zijn: want, zeydehy, het is onmogelijk, dat iemant anders, als Apeües,

zoo volmaekt een trek kon haelen. Maer hy zelve nam een pinfeel, met
een andere foorte van verwe , en doorkloofde de linie van Apeües , met noch

een veel dunneren trek ,en uitgaende belafte 't oude wijf,dien aen den vreem-
J

deling, indien hy weder quame , tetoonen, en te zeggen: dat dit de hand

T t 2 was
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was van den man , dien hy zocht. Het geviel ook zoo , want ApeÜes quam
andermael, en ftondfchierbefchaemt van zich verwonnen te zien. Dies

heeft hy de voorige linien , met een derde verwe zoodanich deurfneeden

,

dat Protogenes bekennen moft verwonnen te zijn, en na de haven liep om
hem te zoeken , en , gelijk aen edelaerdige konflenaers paft , hem minne-
lijk verwelkomde, en beleefdelijk onthaelde. En dit tafereel , daer niet

anders, dan deeze drie trekken op ftonden , en van verre niets op te zien was

,

is langen tijdbewaert geweeft, en in 't paleis van C&far 9 onderde treffe-

lijkfte werken van de grootfte meefters, opgehangen, daer het ook, ten

tijden van Plinius, noch mede verbrand is. Maer deze hiftorie maekt ons

noch niet geruft in 't begrijpen van de wijze van handeling, en't pinfeel-

voeren der ouden. Zommige waenen dit alleen maer fijne linien geweeft te

zijn: linien, gelijk Junius zegt, die met een vaerdige lichte hand zachte-

lijk getrokken waren , linien, die met anderverwige linien op 't alderfubtijl-

fte waren deurfneeden. En deezeftellenalde prijswaerdicheit in de hand-

greep, niet boven de O van Giotto te achten ; die my hier wel te pas in den
zin fchiet. Toen Paus Benediftus de negende voorhad eenige ftukken in Sint

Tieten Kerk te doen maeken, zondhy een hoveling, om tot Siena, Flo-

renfen, en elders, de Schilders te bezoeken, en van hen eenige teykenin-

gen te begeeren , om aen zijn Heylicheyt te vertoonen. Dezen hoveling

quam eyndeli jk ook by den geeftigen Giotto , en verzocht ook teykening van

zijnder handt. Giotto nam een vel papier , op welk hy trok met een pinfeel

,

den arm veftigende tegen zijn zijde om zoo een paflferte weezen, met
een draejende hand , zonder den arm te verzetten , een zoo volkomen net

getoogen rond , dathet wonder was. Dit gedaen zijnde, gafhy 't al grenik-

kende den hoveling, zeggende : Zie daer de Teykeninge; waer over zich den

anderen,meenendebefpot te zijn, verontwaerdichde.Maer Giotto zeyde , dat

het meer als genoeg was, om aen den Paus te vertoonen, en dat hy zien

zoude, of men 't zouw kennen. Den anderen vertrok onvernoegt , doch

vertoonde dit echter onderde teykeningen, tot groot vernoegen en ver-

wondering van den Paus , en alle verftandigen , als zy verftonden , hoe

Giotto zijn O zonder paffer gemaekt hadde , waer op hy ook tot Romen ont-

boden wiert. En hier uit wies het fpreekwoort,datmen tegens volk van grof

deeg gebakken, gemeenlijk zeyde: Gy zijt ronder dan de O van Giotto.

Maer om wederom tot de trekken van ApeÜes en Protogenes te komen, Karel

Vermander geeft'er, mijns bedunkens, beter oordeel van. My dunkt niet,

zegt hy, dat dit Hechte recht uitgetrokke linien of ftreeken (gelijk veele

meenen, die geen Schilders en zijn) geweeft zijn, maer eenigen omtrek

van een arm ofbeen, ofwel eenige tronie van ter zijden, of iet dergelijx,

welkers omtrek zy zeer net hebben getrokken , en t' fommiger plaetfen door

mal-
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malkanders trek met de verfcheidene verwen heenen , dat hier doorklieven

van Pliniius zal geheeten weezen , gelijk degeleerden, die geen goet ver-

ftant van onze konft hebben , daer ook on verttandich van fchrijven en fpree-

ken. En mijn meeninge beveftich ik hier mede , dewijl Plinius getuigt , dat'er

de geene, die de Schilderkonft verftonden , grootelijx van verwondert en

verbaeft waren : waer door wel te verftaen is , dat het konitige omtrekken,

en geenfïmpele linien waeren , die zoo uitnemende oppermeefters in onze

konft tegen malkander om ftrijt getrokken hadden: want een rechte of

kromme linie uit der hand heenen te trekken , zouw menich fchoolmee-

fter,fchrijver,ofeen ander,die geen Schilder en is,dikwils veel beter doen,als

de befte Schilder van de werelt. En zulx wort by den Schilders niet veel ge-

acht 'y want daer toe gebruiktmen de ry of regel. Mier de konftverftandige

verwonderen en ontzetten zich , wanneer zy zien eenen aerdigen en konfti-

gen omtrek , die met een uitnement verftant behendich getrokken is , waer

in de Teykenkonft ten hoogften beftaet ; maer de rechte linien zouden zy

ongemerkt voor by gaen. Dus verre Vermander. Doch wy zullen , om de ou-

de wijzen van doen uit te vinden, wat naeuwer onderzoek doen.

Plinius heeft driederley wij zen van fchilderen aengeteykent , als in wafch . Verheven

't Welk ik houde dat een aert van bootfeeren geweeft is, gelijk ik tot Weenen werk.

van Nieuberger aerdlch gekoloreerdeltukjes gezien hebbej en wort verhe-

ven werk genoemt.

De tweede wijze noemde men Emaufticé, met vier gefchilderde ofge- EnCauftice'

brande Schildery , 't welk mogelijk met de manier van des Glaesfchrijvers gebrande

bakken der verwen, ofwel met het op gout amaljeeren , dewijl zy'tgraef- Schildery

,

yzer ook gebruikten, eenige gemeenfchap gehad heeft ; hoewel, zoo 't
e" Mono"

fchijnt, zy het zelve ook in yvoir deden, 't welk mooglijk een wijze van

inleggen geweeft is, doch valt zwaerteraeden. Echter meent Vermander,

dat het maer een wijze was van met gloeijende yzers te trekken op hout , of

yvoir: en dat dit geheeten wiert Linearis Piftura , gevonden van eenen

Tbilocles van Egypten. En dat andere daer naebeftaen hebben deeze om-
trekken met een enkele verwe te vullen, welke gedaente van fchilderen by

de Grieken Afonochroma genoemt wiert j die van Zeuxis en anderen gelukkig is

in'twerkgeftek. Maer dat Encaufticé fchilderen zoo flecht niet geweeft is

,

dunkt my genoeg te blijken aen het konftige ftuk, dat Augufius van Nicias had-

de , 't welk den tijtel voerde , dat het van Nicias gebrand was.

De derde gedaente van werken was met het penceel , en gefmolte wafch- vVafchver-

verwen , 't welk, mijns bedunkens , iets gemeens met de Japonee-
Wf
^' ...

fche manier van lakwerk gehad heeft, te meer, dewijl dusdane Schil- kkwak,
deryen noch door de Zon , noch den wind , noch door het zee-

water befchadigt wierden : en hoewel de lakwerken by de Japanders

veeltijts eenige verheventheit hebben , zoo zoumen mhTchien in Eu-

T t 3 rope*
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rope, daer de konft nu in zoo veel hooger graet , dan in't ooften bloeit , de

konft van met lakwerk platte Schildery te maeken , die in geduurzaemheit

d'olyverwe te boven gaen , en in kracht overtreffen zoude , wel uitvinden ;

indien ons de wijze van doen, diernen in Japan heeft, te recht bekent

waer.

alsgroE-" ' Noch vind ik een wijze, die zy Parergon noemden , en was een werk

tiflèn. als grottiflen.

Wat foorte van Schildery het geweeft is, die men Meandrum noemde

,

Meandmm , kan ik niet zeggen , alleenlijk zegt men, datze dien naem van dé Rivier Me-
Schildery. ander ontleende , om datze , door 't menichvuldich draeyen en wenden , met

den krommen loop dezer dwaelendeRivierefcheen over een te komen.
Maer na dat het konftcjueekende Roomfche rijk , door den zentvloet en

overloop der barbarifche volken , vernielt was , zoo zijn niet alleen de Ael-

oude konftitukken geheel vernieticht geweeft, maer zelf zoo zijn de wij-

zen van fchilderen,en de geheele gedaentens van werken verlooren. Alleen

vondmen ontrent den jare 1 200 eenige weynich Griekfche Schilders in Ita-

lien , waer van eenige met ey-en ook lijmverwe , en andere op muuren in nat-

te kalk fchilderden ; ofwel met gebakke veel verwige glazen in daer toe ge*

maekte kalkinleyden, 't welk menMofaik noemde, welke konft Tafide
Mofaik. meefter van den kluchtenaer Bujfelmakh van de Grieken leerde. En Gaddo
De Veuetu- QA^ t ftelde deeze konft ook op kleyne Tafelkens te werk, en ook zelf met

men zich'de
eyerfchalen. Maer Giotto heeft de konft van Mofaik veel verbetert , gelijk

konft van noch in 't voorhof van St. Pieters Kerk, aen 't fcheepken Petri , daer de glaes-

Mofaikge- jens zoo net gevoegt zijn , als oft met het pinfeel gefchildert was, te zien is.

ronden te
st. Markys Kapelle , die men de fchoonfte , vooreen Kapelle, acht van de

werelt , is t'eenemael van Mofaik gemaekt. Maer het voornaemfte Mofaik

werk , in de wereld bekent , is het welffel van St. Sofia Kerk tot Konftanti-

nopolen
,
gemaekt , zoo San dij $ vertelt , van geverfde en vergulde vierkan-

te ftukken marbers , zoodanich t' famen gevoegt , als of't uitgehouwen werk

was , zeer heerlijk en van groote duurzaemheit. Men vind ook nóch eenige

mofaikwerken hier en daer in Italien; ja zelfs aen den poel Avernus, inde

grotte van de Kumaenfche Sibille : ook is de ronde kap van de Kapel der ge-

boorte tot Betlehem, zegt Sandijs, met Mofaik borduurfel behangen; als

ook de Kerk van de Maeget Maria. Van gelijken zijn in den Tempel van het

heylig graf, tuflchen den top vanden muur in verfcheyden hollen , Schilde-

ryen vanheyligen in Mofaik, maer, na de Griekfche wijze, zonder fcha-

duwen.

De vloeren waren eertij ts in Griekenland zeer arbeytfamelijk , irige-

Ltrhoftrata. daenten als Schilderyen geplaveyt ,ft welk men houd dat Lithoftrota genoemt

was. In deze konft placht/w boven zijntijdgenooten, na 't getuigen van

Pit-
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Tlinius , uit te munten , zich eenen grooten naem g-.-maekt hebbende , door

't vloeren van een huis in de ftadt Pergamo, 't welk met den naem Afarotos

Oikgs 9
!

dzt is t 'tongevaegdehuis, genoemt wiert ; om dat hy de fnipper-

lingen en kruimpjes van de Tafel daer inne , van kleyne verfcheydenverwi-

geiteentjes zoo aerdich gemaekt hadde , als ofzeonachtzaemlijkop den

grond , na'tfcheyden vandemaeltijt, geftroit lagen. Hier zachmen een Zeltzamc

verwonderens waerdige drinkende duive , die 't water door de fchaduwe van vloer-

haer hooft fcheen te verbruinen , terwijl haer een andere 't eeten ontfnapte.

Andere zaeten en fpeelden op den rand van de kruik , andere bakerden Plin:i6.z$

haer als in de Zonne , en verfleeten den tijt met pikken , en het ttreelen van

haere vederen.

JuliusCe&ar liet hem, zelfs in zijne oorlogstoehten , zeekere vloeren, vJoerfchi!-

die of met vierkante (teentjes beleyt waren , ofmetuitgehouwe ftuxkens dery.

van marber , yvoor, ofvan eenige andere ftofte zeer konltich in malkanderen C.Sueton :

ge voegt waren, naevoeren.
icefar

Vorders heeft eenen Duc'to van Siena, ontrent den jare 13 56 met marbere Mrtgroqtt
groote fteenen van verfcheyde verwen de vloeren beginnen te plavey en,daer fteenen

in hy beelden, hiftorien en allerley lieraden te weeg bracht, vullende de vloeren be-

groefkens, die de Teykening en omtrekken vertoonden, met zwart Pik.
beeI(3en '

MzerBominko Becafwny , zijn lantsman, heeft dezen vondt zeer verheer-

lijkt
,
gelijk ik in de Domkerk van Siena gezien hebbe, daer de Hiltorien van

ons eerftè Ouders in de vloer ingeleyt , en op een verwonderlijke wijze uit-

gebeelt zijn. d'Edele Regeerders van Amlterdam hebben op deze wijze ook

den vloer van de groote zael,in haer nieuw Stadhuis,met Wereltgioben ver-

fiert, en mogelijk hebben de kabinetmakers haer manier van met veel ver-

wichhoutin te leggen, bloemen, beelden, en gebouwen te verbeelden,

uit deeze voorbeelden van Siena geleerr.

' Want men fchildert niet alleen met fteenen, als verhaeltis, maer ook
scfuj'r

met het inleggen van hout , dat van verfcheide verwen te famengevoegt, werk van

de pinfeel fomtijts wil trotfen. Aldus ze^tmen dat buiten Bologna , in het hout.

KlooftervanSiwf Micbaelo in Bofco , zeer aerdige ftoelen , met Lantfehap-,

pen«ronden en gebouwen verfiert , wonder aerdich te zien zijn.

Maer om wederom tot met het pinfeeJ fchilderen te komen, zoo is de Frefco,

grootfte manier der Italianen in Frefco , op't natte kalk met kalkwater , ver-

mengt met natuurlijke aertverwen , waer op naderhand, als 't droog is

,

metlaken Azuurgroen, ofandere doorfchijnende eyverwe geglazeert en

verbetert kan worden. Maer deeze wij ze van fchilderen wil onze locht niet

lijden, fchoonzeby den grooten Miehel Angelo voor Meefterswerk , tegen

't fchilderen in olyverwe , dat hy vrouwen werk noemde , geacht wiert.

Degeenedie gewent zijn op natten kalk te fchilderen
,
gebruiken ook

een
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SgrafSato. een wijze van daer op te teykenen , 't welk zeer aerdich (het, en bequaem is

om hier te lande te gebruiken. Eerftelijk, wanneer den gevel ofte muur
eerft ruw bezet is , zoo neemtmen geftampte kool , gebrant ftrooy of
hooy , en mengt dat onder de kalk , daermen den muur dan zoo zwart mede
aenftrijkt, daer nae laetmen over dien donkeren gront zuivere kalkaen-

pleyfteren , hier op gaetmen dan,zijn kartons gefponfijt hebbende, met een
puntich yzer te werk, trekkende arfeerende en kratfende 't geen men beraemt
heeft , en tot meerder zachticheit kan men ook met eenich zwart, tot frefco

bequaem, 'tpinfeel ofborftel te hulp neemen. Deeze wijze van op den
muur te fchilderen ofkratsfen, wort gelooft dat van Andries dï Cofimo Floren-

tijn eerft gevonden is j en wort Sgraffiti geheeten.

Het en is geen klein fieraet voor de werken in fresco geweeft ,dat de groo-
Stcco «i te meefters in Italië zelfs haere werken met ftucco verfiert en met grottiflen
Grotiflen. gecomparteert hebben. Zelften tijde der ouden, gelijk gebleeken is, want

eenen Mono da Peltro , in 't leven van Paus Alexander den zeften , een zwacr-

moedich menfch zijnde , heeft in zijn eenicheit in de oude Roomfche ruwij-

nen de gecomparteerde welffelsgaen nateekenen, en zoo onder als boven
deraerdein Villa Adriana by Tivoly , ja veel maenden tot Puzzuolo, en in

Campana den ouden wech tot Trullo by der zee , in de Tempelen en grot-

ten onder d' aerde tot Baja en Mercato;; zoo dat het fcheen dat hy de gro-

tiflen, die, om dat menze tot dier tijd toe niet dan in de Grotten onder

d'aerde te zien vond , den naem van grotiffen verkregen , al had in-

gezwolgen , gevende de zelve door zijn groote ervarentheyt in zijn

fchilderen meerder binding , en rijker verfïerfelen , de lofwerken een

grafelijker aert , en bequamer invoegingen van beeldekens. Maer Jo-
bandaUdine als geboren tot fieraden, heeft, wanneer men by St. Pieter

in VincuU , in de vervallen van 't Paleys van Titus , om eenige beelden

groef, en aldaer eenige verwelfde kamers vol grotiffen en Hiilorikens ne-

vens fieraden van ftucco vond , die, fchoon veel hondcrt jaer oud, noch rede-

lijk verfch fcheenen , en van kunft en teykening uitnemend waren . het ge-

luk gehad dat hy niet alleen het grotisfchilderen wederom tot zijn vol-

komenheyt herbracht , maer het werken in ftucco wederom uit de doot ver-

wekt heeft. Want al hadden veele voor hem gezocht van pleyfter,kalk,Griex

pek, wafch, en gebroken bakfteen ftucco te maken, en daer op te vergul-

den, zoo en had noch niemand de deugd van deeze, deurde Antijkenge-

daen , bereykt. Hy beftond dan kalk en pozzolana , een zant darmen bui-

ten Rome graeft, onder een te mengen, en daer af beelden van halfrond te

maken , maer noch en konde hy de gladdicheit en witticheyt der Antijkfche

ftucco niet bereiken. Anderwerfnam hy , om iets witter te hebben,dan poz-

zolana, en liet ftampen ruwe ftukken van Trevertijnfteen, en mengde dat

in
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InTreverrijnfchenkalk, en bevond dit beter, maereyndelijk namhy van

den fchoonften witte marber tot pulver geftampt en gezift , in gemelde kalk,

en vond dit te zijn den rechten ftucco der antijken. En deze konft van ftuc-

co te maken, gevoegtbyzijnaerdichgrottifeeren, fchilderen van kruiden

en biezen , vogelen en dieren , heeft zonderling cieraed gegeven aen de

heerlijkfte werken des grooten Rafaëls. Doch Baltafar da Siena wift met
zijn verwen en pinfeelen de halfronde ftucco op zijn platte Schilderyen zoo

aerdich na te bootfen , dat de befte Schilders daer door bedrogen wierden ;

maer menzouw hooger vermogen der verwen door exempels kunnen aen-

wijzen.

Dewijl wy hier van ftucco iets gerept hebben , zoo laet ons ook dit wey-
nige van 't plaiftergieten zeggen , en fchoon't minder aen de Schildery, p

j
aiftcr

als de ftucco behoort , zoo heeft het nochtans meerder nutticheit , als ik
&letca '

beluft ben hier te verklaeren.

Het plaiftergieten is? na Plinius getuigenis, eerft aengevangen van Ly~

Jiflratust broeder van den vermaerden Lj/fias , hyftamptedeG^ofpIaifter,

en maekte die nat , vormende daer mede , met over 'taengezicht te gieten

,

de tronien , welk terftont droogende hy weder met gefmolten wafch vulde.

Deze plaifter groeit in by zondere aderen, die loopende zijn door de kalkber-

gen van Syrien, Grieken, Italien, Spanjen en Duitsiant. Maer dezen

braven vond , na datze lang verloren geweeft was , is wederom in gebruik

gebracht en vernieuwt van Andries Verocbio, ontrent den jare 1340. Hy
brande en ftampte eenen zachten fteen , die gegraven wort ontrent Siena

,

Volterra , en andere plaetfen van Italië , welke gezift zijnde met warm wa-

ter gemengt wiert, en was dan bequaem om iets afte drukken , en droog

zijnde tot vorm , om het ingedrukte wederom afte gieten. Die hier meer

van gelieft te weten , keere zich tot de meefters van deze konft. Wantten •

zal een Schilder niet berouwen, dat hyeenige ledige uuren ineenige frajig-

heden afte gieten befteet heeft.

Delijm-en Eyverwen zijn zeker niet geheel te verbannen , eerftelijk,om .. ...

haere quikke helderheyt , ten anderen , om haere handelbaerheyt in 't vaer- Eymwen""
dich fchilderen ; en voornamentlijk, om dat zy tot veel gebruiken bequaem

zijn, daer deolyverwen tekortfchieten. De klaerheit van de Sijs-en Ey-

verwe is zeer bequaem om iets by kaerslicht ofvan verre te vertoonen , ge-

lijk als in verregezichten,ofin befloote fpeeltoneelen.Ook,wanneer een ftuk

recht tegen over het licht ofeen venfter moet hangen , zoo is de Lijm-ofEy-

verwe beter, alsd' olyverwe-, vermitsze niet en blinkt. En dewijhevlot

uit depinfeel glijt, zooifïe bequaemer tot overvloedige werken, als tot

befchutfels, behangfels, of gefchilderde tapijten
j
gelijkmenze daer toe

over tweehondert jaren deurgaens gebruikt heeft j want men kanze, gelijk

V v het
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het konterfeitfel , dat Durer aen R. Vibyn zond , en de Sint Jakobs onthoof-

ding van Mabuz.e was , zonder fchade vouwen en kreuken.

Becafumi, Schilder van Siena , hielt het, daer voor, dat de Eyverwe ge-

duurzamer werk was, dan zelf de olyverwe, vermits, zeyde hy, dat de

werken van broer Joan t broer Philip Benoxx.0 , die van Eyverwe, en zeer

oud waren, minder waren vergaen , als de ftukken van Lukasvzn Kortona,

of Polaivoty, in jonger tijdgedaen. Maer onze Nederlantfche lucht zouw
miffchien het tegendeel waer maken.

Nu zoo was 'er mooglijk noch een ander mengfel tot de verwen te men-
gen te vinden, 't welk by de Qoltindiaenenin't gebruik is: deze fchilderen

bloemen, fruiten en fïguuren op zijden lywaten en katoenen , en dit houd

zoo vaft, datmen'thondertmaelmachjuitwaiTchen, zonder dat de verwen

mengfeL verdooven. Herodoot zegt in CÜo , dat d' inwoonders van den berg Kauhafw
bladeren van de boomen ftampen , en datze dezelve met water vermengen

,

en gedierten op de kleederen fchilderen , die niet uitgaen , maer met de wol

verflijten, en altijtszoofchoonftaen, als ofzedaereerft op geweven wa-

ren. Zeker, wie weet, of by ons ook zulke boomen niet te vindenzjn.

Olyvernis. Na zooveelerley wijzen van fchilderen, die detijdt of verfchoven of

verandert heeft, zoo fchijnt het , dat eenige vlugge geeften , die de Sijs- en

Eyverwe gebruikten , t' onvreeden geweefl: zijn dat haere werken het wa-
ter en 't aïwaffchen zoo wel niet, als vand' aeloude Schilderyen getuigt

wort, konden lijden. Dies zoo heeft al vroeg eenen Baldovinetü> eenen

Tifeüo , eenen Antonello , en zelfs onzen Johan van E^zijn Ey-en lijmwerk

beginnen te vernhTen , met eenige olyen daer toegediftilleert, gelijk 'er

gezegt wort , dat Apeües plach te vemiflen , met een vernis , die zoo dun en

glad was, dat, wanneermenze aenroerde, men zich inbeelde dat de hand

daer af als beimet wiert : die de Schilderyen vooralle ftofbewaerde , en in

een fchoone luifter hielt , en nochtans by niemant als van hem kon gemaekt

worden. Ook niemant, als van Eikj> is dit verniffen wel gelukt , zoo dat

een yder verwondert was over de glans van zijn werk , maer hy zelfs was niet

te vreeden, voordat hy, nae een lang, en alchymiftifch onderzoek, de
lijnzaet-en nootoly , met eenige andere ftoffen vermengt en gezooden,

voor de droogenfte en befte verniflen uitvond: ja eyndlijk zelfs, dat de

verwen zich gaerne daer in vermengen, en gemakkelijker verwerken lieten,

Olyverwe. als in eenige der voormaels gebruikte vochten. En aldusis deolyverwein

Nederland gevonden , en tot Brugge door Joban van B^eerll in 't gebruik

gebracht, ontrent denjarei4io. Welken vondeenen Siciliaen Antonello

van Meffina van Byj^heeft komen afleeren , en heeftze tot Venetien gaen [in

't werk (tellen , van waerze zich voorts over Italië , ja ganfeh Europe , ver-

fpreyt heeft. Maer het is te verwonderen , dat de werken van onzen eerften

vin-
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vinder van de oly verwe zoo fchoon en bellandich zijn gebleven , dat by nae

niemant namaelsdie versheyt der verwen heeft konnen nakomen, gelijk

Luk& de Heere van hem zegt

:

Benevens z,ijne konfl is 't noch een Hemelval ,

Dat al z,yn verwen, fchoon door outheit , niet bezwijken

lnfcbier twêehöndertjaer , maer houden duurichjlal
;

Vat üetmen nu ter tijd aen weynig werken blijken. Op vcr-

Maer alsmen overweegt hoe zorgvuldich onze oude schilders geweefl: zijn , fcheyden

in haere werken te beleggen, zoo 2almen 't voor geen wonder keuren. ??
,^

n

Want voor eerft hebben zy, gelijk men op de natte kalk gewoon is, met

groot gedult een teykening, zoo groot als het werk zoude zijn, gemaekt, ->

welke zy dan op het eerfte wit haeres paneels fponften , en zuiverlijk trok-

ken en fchaduwden, waer over zy dan een v leesverwig primuurfel leyden>

't welk het werk, bynaals halfgedaen, deede doorfchijnen , en hierop

voldeden zydan hareftukken teneerften op. Eentn Barent van Bruflel liet

eenftuk, daerhy het Oordeel op voorhadde, eerit geheel over vergulden,

en Holbeen heeft zijn zilverlakenen , is 't niet met Zilver , ten miniten met

tenteel ofwitte foelie onderleit. Andere hebben <goude, zilvere, en ko-

pere plaeten gebruikt : andere hebben geheelealtaerftukken, gelijk ik ge- .

zien hebbe, van tin laten gieten. Sebafliaen del Piombo vond uit , om met

olyverwe op de muuren te fchilderen -

3
en om de zelve voor alle vochticheyt

te bewaeren , zoo bereyde hy de fteenkalk met mattik , en Grieks pek , t' fa-

men gefmolten, en ftreek het op den muur, en effende dit dan met een

mengfel van roodachtich kalk , zeer bequaem om zijn naekten beftandich te

bewaeren. Andere beplailteren de onbeftreeke muuren met een mengfel van

fijn terwe meel, en daer onder klein geftooten (reen, gemengtmet wit van

Eyeren -

3
en dit zoude zoo hart als marber zijn.Hwgo en Holbeen hebben dit tot

Brugge en Londen ook nagevolgt. Maer Piombo fchilderde met behulp van

zijn mengfel op allerley groote iteenen.Zommige hebben de muuren flechts

met het mengfel van een deel fement en- een halfdeel verfch gelette kalk,

beflaegen met lijnolie,beflreeken.Het edel gefteente,als agaeten en toets,be-

hoeven dit behulp niet. Baffan was aerdich in nachtjens op zwarten toetsftee,

toetfende devlammeftraeltjesmeteen goudpen, die vernift zijnde natuur-

lijk verdweenen. Maer lywaet , gaes, of tijk, is bequjemft voor groote

ftukken , en wel geprimuurt zijnde lichtft om te vervoeren. . .

Van Gomverwe, verlichtery, oflijmning, heeft Londen al lang de

kroon gefpannen , hebbende al over de hondert jaerendenovernetten Hol-

been en zijn navolgers gehad, en praelende noch korts met den onnavolglij-

\atv\ Koefer , die meer wonders in elk deeltie van zijn tronyen bragt , als de

moeder van lukasde Heere, die een meulen iriet volle zeylen, nuulewal,

V v 2 meu-
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meulenaer, paert, karre, en toekijkers , zoo kleynafbeelde, datmen't

al te famen met een half koregraen konde bedekken

.

Naeltfchil-

dery

Acu pingere

Textilis

piótura.

Iiiiiaj'cavela.

Tapijt-en

Lapfchil-

dery.

DERDE HOOFTDEEL.
Vervolg vaut voorgaende Hooftdeel <> en hoe Natuurfomtijts

zelfs fchildert en beeldenvormt.

E Schilderkonft , dewijlze alleenlijk verbonden is, 'tzyvan na-

by ofvan verre, denatuuringedaenteen verwe natebootzen,
is zoo vry in't veranderen van manieren van doen , en verkiezin-

gen van ftoften,» daer de natuur haer op duizenderhande wijzen

van verziet , datterbynageen eynd aente vindenis. Jaeenmeefterinde
konft zal niet alleen in alle landen , maer ook zelf meert in alle huien zi ch

van gereetfchap verzien vinden , om door zijn konft verwondering te

baeren.

De Naeldfchildery wort den Phrygianen toegefchreeven. Zoo wierden

ook de Borduurwerkers eertijts Phrigiones genaemt, om dat de konft van al-

lerley ftikfelwerk te maken in Phrygie eerft gevonden is • maer Lukaen geeft

den Egyptenaeren deze eer.

Weef-of Tapijt fchildery is nu noch zoo wel , als in oude tijden, in

waerden, en heeft zijn herkomft uit Babilonien. Dejoodfchevoorhang-
fels waren deurwrocht met vremde gedrochten, zegt Klaudtanus; maer of

dit waer is , durfik niet verzekeren.

d'Egyptenaersverwden , in Plimus tijd, haere kleederen , als ofzege

-

fchildert waren. Zy overftreeken haere katoenen oflywaten , na datze wel

gevreven waren , niet met verwen , maer met dit of dat verwdrinkend nat

;

zoo datmen 'er niets op konde zien, voor datze in een ziedende verwketel

wierden ingedoopt, en flrax daerna al gefchildert wierden uitgetrokken.

Zoo was het wonderlijk, dat door eenderley verwe , die in den ketel was,

het kleet veel verwich gemaekt wiert , verandert zijnde na de hbedanicheit

des verwdrinkenden nats. En deeze verwen waren onmogelijk uit te waf-

fchen. En de ketel, die de koleuren buiten twijffel zoude vermengen, in-

dienze gefchildert daer in gefmeten wierden, fchakeerde en fchilderde de

zelvige al kokende, ja de verzengde kleederen waren veel fterker,danof

zy noy t verzengt waren geweeft.

Maer ik zal Borduuren , Tapij'tmaken,en met veelverwige lappen behan-

fels famen hechten (want de Schilders hand is daer te edel toe) óverflaen,

fchoon dit al natuurlijke kinderen van de Schilderkonft zijn, maer onterft

door
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door haere traegheden en moeilijkheden der handwerken ; echter hebben Zeetuig-

zich doorluchtige geeften des ouden en nieuwen tijds verlufticht, in met Schildery*

fchelpen , hoorens en Zeetuig te teykenen en fchilderen , en zelfwel geko-

loreerde figuurenvan fchelpkens zaem te zetten ; die van verre niet alleen

gefchildert, maer in fchaduwige grotten geplaetft levende fcheenen. Al-

leen dunkt my, dat ik tot befluit noch fchuldich ben te ftellen denkonfti-

gen vond der Mexikanen- gelijkze ^ftj/kbefchrijft : Daerzijn, zegthy,

zommige goede meefters van Indiaenen , die met pluimpjes en veeren wee- v r ,
,

ten na te bootfen de Schilderyen, met zoodanigen welftant, datter de dery.

Schilders van Spanjenganfch geen voordeel teegen hebben. En deeze ma-
nier van fchilderen gaet aldus toe ; Voor eerft hebben zy de Tomenejos>

GuaU , Majasy en andere veelverwich gevederde vogelen , waer uit zy , die

dood zijnde, met een nijptangsken > zoodane kleurde vederkens trekken,

als zybegeeren, klevende die, ineen daertoe zeer bequame lijm, met
zulkeenraddicheitennetticheit, zoo effen engelijk, in elkander, dat het

teenemael gefchildert fchijnt; hebbende daer nevens zoodanig een klaer-

heyt enluifter, dat het onze Schildery verdooft; zoo dat Koning ïüip

vanSpanje drie kleine ftuxkens , dienende tot een bladwijzer in een gety-

boek, van deeze zoo vreemde Schildery ziende, zeyde: dathy noitin zoo

kleyne figuuren waerdiger dingen gezien hadde. En Paus Sixtus de vijfde ver-

blydehemin'tontfangen van een tafereel , waerin Sint Francifcm aldus met

veeren was afgebeelt:maer als hy verltont dat het van d'Indianen en met plui-

men gemaekt was , zoo wilde hy 't beproeven , ftrijkende een weinich met

den vinger daer over, en aldus taftelijk verzekert zijnde, dat het niet dan

veerkens waren, liet hy hem dunken , dat het wel een wonder dingen was

,

zoo veelerleyverwige pluimkens zoo net in een te voegen , datmenze van

met hetpinfeel gefchilderde verwen niet en kondeonderfcheyden.

Eindelijk ftaet ons hier noch aen te merken , hoe konftich de natuur fom- Natuurs

tijtszelffchildert : Hier en wil ik niet fpreeken van gevlakte Tijgers, en ^et^P'
Luipaerden, geoogde Paeuwen , of veelverwige vogelen , Pergamifche Gafanlin
Oeftcrfchelpen , oflndifche Kinkhoorens , bloemen of diergelijke, die curiofim

de natuur wel veelverwige vlekken geeft , maer zelden met iets kenlijksbe- inouies.

fchildert. V*m Edele fteenen zegtmen , datmen in den Donderfteen de ' n Fdc,gc -

verbeeldinge eens Blixems ziet; in den Robijn vuur; in den Hagelfteende

gedaenteenkoutheit des Hagels, al waer 't datmen hem in't midden des

vuurs wierp; in de Esmerauden diepe en doorluchtige golven der Zee. De
Kreeftfleen volgt de sedaenteeener Zeekreeftna. DePaddefteen, dieby ^

ra
immm

de Latijnen noch by geen naem bekent is, drukt de gedaente eener Padde tfane.Col.

van binnen in zich zoo natuurlijk uit , dat geen konft die zouw kunnen over- 3 6 t

treffen. Zoo vertoont den Adderfteen een Adder, de Scharites den vifch

V V 3
Schary 3
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Schary -, den Baviksfteen een Havik , den Kranenfteeneen verderden Krae-

nenhals, de Boxoogentleen het ooge eens Box. Daeriseenen, dieeen

Verkensooge, eenen die drie mentenen oogen te gelijk aenwijft. De
Wolfsoogeniïeen maelt een Wolfsooge met vier koleuren af, als vuurroor,

enbloetroot, en in't midden wort het zwart met wit omlïngelt. Is'tdatgy

den zwarten Boonfteen opent , gy zult een Boon in't midden vinden. De
Eykenboomfteen konterfeit een blok van een boom nae ; en brant ook in

maniere van hout. De Ciffites en Narciffites maelt Eyloof. De Aftrapias

fchiet uit het halfwitte hemelblaeuw blixemftralen* De Vuurfteen vertoont

brant van binnen. In den Koolfteen zietmen de vonken herwaerts en der-

waerts fchieten. De SafFraentteen geeft de verwe van Saffraen, deRooze-
ileen van de Rooze , de Koperfteen van Koper , den Arentfteen drukt een

Arentuit, met een blinkende ftaert ; en deze gedaente wort ook in't af-

fnijden van varenkruit gezocht. De Pauwefteen heeft de Schilderye van een

Paeuw, deChelidonia van een Aspis. Den Mierfteen heeft d'ingedrukte

beeltenis eener Miere ; den Schalbiterfteen die van een Schallebijter, den

Schorpioenfteenvaneen Scherpioen, en elk op 't verwonderlijkft. Maer
wat vervolg ik deze dingen, die ontallijk zijn, dewijl het klaer is , dat de

natuur zelfals met vermaek in de Schilderkunft behaegen fchijnt te nemen.
in Agaet Wy hebben ook veel Agaetfchilderyen gezien, daer de natuur in den fteen

pen.

C ^
geeftige luchten, aerdigeverfchieten,eygentlijkelantfchappen, fteeden,

gebouwen en fteenrotiTen wonder vreemt , en als kunftich had afgebeelt. Zoo
zouden ook de aders der fteenen van Nogent op de Seynegefchilderde ge-

boomten natuurlijk vertoonen. Maer den Agaet van Pyrrhus d'Ep'uot was

Muz
C° C

aenmerkelijk , want men zegt dat'er Apollo met zijn harp, enonzezufteren

de negen Mufen , elk met haere by zondere eerteykenen,in te zien waren.

Albertus Magnus zegt tot Venetien in S. Markus Kerk een Agaet gezien te

hebben , op de welke zeer natuurlijk het hooft van een Koning ftond , zijn-

de meteen kroon gekroont (<*). En te Romen toóntmeri noch in een Por-

J& Pny r*^een een hooft met een pauzelijke kroon ,• alles door de natuur ge-

ImXT fchildert.

dit teyen In Mansvelt worden fteenen uit de mijnen gegraeven , die de gedaentens

te^hnis aen van vilTchen , vorfchen , en ander gewormte natuurlijk uitbeelden. Zyle-
deiVand. ven nocnj zeg t £. van der} bos 9 fa gezien hebben een fteen, die een

vrouwe nae haer doodt uit de blaes genomenis, op de welke zoo natuurlijk

een padde uitgedrukt, of, om beter te zeggen, opgedrukt was (want de

beeltenis ftondt daer hoog verheven op) als ofze met een konftige beytel daer

op gehouwen was.

Vriesfchil- Olaus Magnus maekt gewach van wonderlijke Schilderyen in bevrooze
dcry. glazen onder de noortkring. Wy moeten hier noch iets van de erfmerken in

de
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de gedachten der menfchen, als een wijze vanfchilderen ofteykenen inde

natuer, byvoegen. De nakomelingen van Koning Seleukus hadden een an-

ker alshaergeflachtmerk, gelijk hy de gedaente van een anker op zijn dije Geflacht-

gehad heeft. De nakomelingen van Pelops waren op de rechter fchouder ge- merken,

teikent : en lphigenia kende haeren broeder Orejïes aen den Olijfboom op zijn

rechte fchouder , het waere blijk, dathy uit Pelops gefproten was. Het
gedacht der Sparü, binnen Theben, kendemen aen een lancie op haere

lichaemen. De wratten »maelen offproeten, zegt Plutarchus, verdwijnen

menichmaelinde kinderen, envertoönen zich wederom in de kintskinde-

ren. Een Griekfche vrouwe, die een zwart kint ter werelt brocht, van

overfpel beticht zijnde , wiert bevonden in 't vierde lit van Mooren afkomft

te zijn. Heliodoor maekt zijn Moorfche Koningin , door 't aen zien

van een blanke Schildery , van de fchoone Charihlea zwanger. Natuur fchil-

dert, zoo'tfchijnt, door vrouwlijke inbeelding kunftich genoeg: want Moeders in-

zekere overfpeelfterby haren fnoepigen boel zijnde , had haeren afweezigen bddingea

man door de vrees zoo valt in haere gedachten gedrukt , dat het hoerenkint, fchilderen

dat zynamaels baerde, denman beter dan zijn echte kinderen geleek. nc
devruc

zwijg nu van moerbeyen , fruitteykens, en andere gedaentens, door vrou-

we ïchrikofluft den kinderen medegedeelt; want Jakpbs oyen befchilder-

den ook wel de lammeren na de halfgefchilde ftokken.

Natuur is ook fomtijtsbeekhouwiter in de bergen, en maekt wonderlij- Namurs

ke gelijkeniffen , maereen konftenaermoetze meteen geloken oog fom- beelcbou-

tijts wat toegeven. In China, byChunkrng, aen de Feuftroom , leyt den g^Jbeeh in

berg Fe, die zich vertoont als een zittend mansbeelt, op zijn Chynees China.

met de beenen over malkander, en de handen in den boezem over een, en

zoo fchrikkelijk groot, datmen zijnoogen, ooren, neusgaten en mondt

twee Hoogduitfche mijlen verre duidelijk genoeg kan onderfcheyden.

Op den berg van Kiu is een beek te zien, dat zijne verwen nae de ge-

ftalte des Iuchts verandert. Op't gebergt Gaulo is een rots , die natuurlijk de

gedaente van eens menfchen neus verbeelt, uit welx neusgaten twee fon-

teinen vloeijen , d' eene koudt en d' ander warm. Den berg Chinkang heeft

de gedaente van een haen. Monien ziet als met twee zeer natuurlijke

fteene oogen. Ineen diepen afgrondt, van den bergCokieu, wort eens

menfchen-en beeftenbeelt gezien. Maer dit alles is in China. In 't noor-

den vintmen de rots van de monnik met kop en kap. En men zegt dat 'er by A jjer jev
de ftranden der Oftrogotten , voor by de ftadt Horkop , een rivier is loopen- oroejende

de, die bynaeallerley gedaentens in haere keyen vormt, niet anders dan gedaenEen>

ofze doorkonft gemaekt waren ; want zommige hebben de geftalte van een

menfchelijklichaem, ofvan handt ofvoet, ofvinger, ofdergelijk.

Maer dit is vrykunftrijker, dat by de ftadt Sneen, in Opperpoolen , aer-

desa
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Grocjenden den potten, ketels, kannen, en dergelijken huisraet, van zelfs in d' aer-

sra«,
degroeijen, zijnde week, wanneerze uitgegraven worden , maer hart,

. zoo haeftalszein de lucht komen. Doch wat zeg ik van het fteenen Banket-
er

' fuiker, dat inde beekjes opgeraept, en by de liefhebbers bewaert word f

Natuur en 't geval bootfen de konft nae , gelijk de konft de natuur.

Maer 't geene Carneades verhaelt, is vreemder. Daer is, zegt hy, eer-

tijts in de fteen groeven van 't Eylant Chios een hooft van een kleinen Pan
gevonden geweeft, als de fteenhouwers een groot ftuk fteens in ftukken

nieuwen. Ook vertelt P//m/«j datmen inde Pariaenfche putten eenengroo-
Silcnus. ten ^een midden doorbreekende , het beek van Silenus daer in gevonden

heeft. Maer ikzouw eer gelooven, dat een hooft van Silenus rybeeft hee

daer voorheeft aengezien. Van kleyne houte mannekens of wijfkens, by
Pisdiefjcs. fommige Alraunen ofliever Pisdieven genoemt , wort zelf by zeer geleerde

mannen groot werk gemaekt, als ofeen natuurlijk gewas haer deze gedaen-

T , te gegeven hadde.Lauremberg die anders overgeloovich genoeg is,fpreekt 'er

Hiftorie
a^us van : ^et z

*J
n ^elne beelden (zegt hy) gefneden na de figuur van man-

•uan't derde n^n en vrouwen met al haer ledemaeten , welkers hoofden met lange hairen

honden. bewaflèn zijn, en een klein wit hemdeken aen hebbende, en in 't kort,

even zoo toegemaekt als de Alraunen of wichlareflen der oude Duitfchen,

maer, om de waerheyt te zeggen , enkel bedroch. De wortel van het kruit

Mandragora is van natuur even zoo geformeert , als een klein naekt menfch:

deze wortel graven de bedriegers uit d'aerde , veegenze af, makenze fchoon,

en brengendoor geeftichuitfnij den zooveel tewege, datze een mannetje

of wijfje, zoozy dan willen, gelijk zijn. Daer de hairen wezen zullen,

' fteeken zy eenige gerfte korens ofander zaet in , laeten dat uitwaflen en op-

droogen, dan ftaet het vaft , en fchijnt het natuurlijk hair niet ongelijk: de-

ze trekken zy dan aerdige hemden aen , omgorden haer, enbewaerenzein

een zuiver doosje, zoekenze duur te verkopen, bevelen de koopers die

wel te bewaeren , alle week te wafTchen , en goede acht op te nemen : beloo-

ven hen daer uit geluk en goede fortuin, in handelen, koopen en verkoo-

pen. Op zoodanige manier wort de blinde werelt bedrogen , en alzoo fpeelt

de Duivel zijn Perfonagie. Ik heb 'er zelfook verfcheide gezien , en onder

andere twee by de Heer Pandelaer in Beijerland : maer die verftant van onze

konft heeft , moet om zulke beuzelingen lachen , die veel te onnoozel zijn

,

om een verfcandige te doen verwonderen.

VIER-



Het negende Boek. 347

VIERDE HOOFTDEEL.
Wat 'vruchten een Konflenaer ten loon van zijnen

arbeyt te verwachten heeft.

ET ampt van Urania , Meeftreiïe van ons negende boek , is het .

befte te verkiezen. Maer wat is'er beter als't leven van een ver- ^
ran,a tan'

maert Schilder?Wat oerfening, wat itaet zou hy voor de zijne be cotaetUfie

geeren te verwiflelen ? Ons leeven is een gemeyne gave van de perchccon

Natuur , maer een gelukkich leeven te kunnen verkiezen , is een byzondere belegger la

Godlijkegunft. Wy zullen dan hier, tot befluit van dit werk , het geluk- m'g"°rpar-

kich leven eens konftigen Schilders, die tot een uitnemenden trap geklom- Jft tf.

men is, aenwijzen, en de belooningen , die hy voor zijnen arbeyt enge- adaguijlare

duurigen vlijt te verwachten heeft, voordellen. £n dewijl deaenprikke- Hnomedi
lingentotdekonttdriederleyzijn, 200 zijn ook de eynden der zelve, daer ceUftt , &
de Konftenaer toe poogt te geraken , driederley. En dit zal, 6 Schilder- divino.

jeugt, het begrijp zijn van hetgeene gy in deeze onze negende en laetfte

winkel van Vrania te leeren hebt.

De vrucht van de konft , zegt Seneka , is iets anders , dan die van Weldaden.

't werk; Tidias maekt een beek , de vrucht van de konft is, 't geen dat hy ca$'l1-

begeerde gemaekt te hebben; en die van 't werk, dat hy'tmet vruchten

voordeel gemaeckt heeft. Tidias heeft zijn werk volmaekt, fchoonhy't

niet verkocht heeft. Hy heeft driederhande vruchten van zijn werk: d'een Driederley

is't vernoegen van zijn geweeten , 't welk hy door 't volmaken van zijn vruchten

werk ontfangt; d'ander van 't gerucht; en de derde van't voordeel en de
van *

nutticheit ,die hem, ofdoor de gift, verkooping , ofdoor eenige andere pro-

fijtelijkheyt , aengebracht zal worden. Heerlijke belooningen voorwaer,

en wel waerdich , datmenze met zoo vierich een drift en yver vervolgt : de-

wijl'er niets grooter noch gewenfter op aerde te bejagen is. Wyzullenze,

om de jeugt geftadich voor oogen te Itaen , in dit vaers , als den hoogften

prijs,ophangen

:

Drie driften prikkels zqn } waerom men h^nflen leert :

Vit liefde , om 't loon , enombjelk^tezyngeëert.

Want fchoon Seneka de twee laetfte, loon en eere> als vruchten van de eerfte

ftelt , gelijkzt ook zijn , zoo is elk in't byzonder machtich genoeg om een

wakker gemoed gaende te maken.

De eerfte drift dan , die iemant tot de Schilderkonft komt aen te moedi- De nefüe tot

gen, is een natuurlijke liefde tot deze meer als gemeen bekoorlijke (j o- dekunö,

X x din
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oirij die haere oeffenaers alleenlijk doorhaere deugtfaeme befpiegelingen

in de fchoonfte werkftukken des wonderlijken fcheppers gelukkich maekt

,

ja zoodariich , datze als een knaging in haer geweeten gevoelen, wanneerze
eenigen tijd verzuimt hebben haere minlijke Meeftreflfe te dienen. £n even
gelijk Titus Vefyafiaen zich de vreugde des werelts beklaegde , wanneer
hyeenendach verzuimt hadde eenige weldaet te doen, zoo ftelde onzen
grooten voorganger Apelles zich zei ven ook deeze wet voor

:

Nulladiesabeat, qttin linea duftafupetfit.

Geen Dagb en moet my oit ontwijken ,

Voor ikjengoedeftreek kansrijken.

Wy willen ons nu niet Üooren over'tgeene Plutarchus van Archimedes

zegt, dat hy alle konften, die, in't werk geftelc zijnde, profijt aenbrenT
gen, voor Hecht en veracht hielt, en een huurling betaemende. Noch
ook over'tgeene Seneka voorgeeft: dat hy niettoeftaen kan, datmende
Schilders alsvrye konltenaers ontfangt; jae zoo weynich, vervolgt hy,

als de Beeldfnijders en Marberhouwers , of d' andere dienaers van pracht

en overdaedt. En hy ftelt onze konft , nae de verdeeling van Pofidonius , on-

der de Speelkonften, die alleen tot vermaekvan oogenenooren vertrek-

ken. Wat d' andere vrye konften aengaet, die de Grieken Eleutherai noe-

men, deeze noemt hy kinderlijke konften; en hykent geen andere voor

vry, als die alleen voorde deugdtzorg draegen; want hy heeft alreetsre

vooren bekent, dathy geen wetenfehap eerde, die men voor geit leeren

kon , als alleen voor 700 veel zy den geeft tot de Deugt bereyden , en niet

wederhouden. Dat het enkel oogmerk onzer Schilderkonft zouw zijn , den

geeft tot de Deugt te bereyden, willen wy niet drijven, wy kennen een

naeder en zekerder weg , maerdat zy niemand van de deugd afhoudt, is

onwederfprekelijk : jae datze den oprechten oeflènaer, door het geduu-

rich befpiegelen van Godts wondere werken, tot den Schepper aller din-

gen in hoogen aendacht optrekt, is kennelijk genoeg. En dat zy onder de

vrye konften behoort , blijkt daer uyt , om datmen die alleen vrye noemde,

die men waerdich achte van vrye menfehen geleert te worden. Waer onder
de Schilderkonft geen van de geringfte getelt wiert. En waerom zoudemen
haer geen vrye konft noemen , daermen de Letterkonft ofte Grammatica

de eerfte onder de zelve rekent? want de Schilderkonft brengt ook het zel-

ve te weege. Jae zoo veel als de Redenkonft of Dialettica ; of de Redenrijk-

konft of Rbetorica , immers zoo veel het verftant belangt , want fchoonze

gezegt wortftom te zijn, zoo fpreektze nochtans overvïoedich , op een

Hierogliphifche wijze. En wat ifler edels in de Talkunde Arithmetica , enin

de Geometrie ofte Meetkunde, dat men in de Schilderkonft nieten heeft f

Zeker , zy zijn beyde Dienarenen van de Schilderkonft. Wat de Mafua ofte

Zang.
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Zangkonfi: belangt, wat onderfcheytis'ertuiTchenhaeren Piftura> An-
ders niets , als dat zy op 't gehoor met hooge en laege klanken werkt : maer

diergelijk brengt onze kontt op 't gezicht , door een overeenftemming van

duizentderley verwen, teweegej ofzal haermooglijk de Altrologie, of

Starrekracht-kunde , de laetfie van de zeven vrye gezufters verbluffen ? Ze-

ker, deze vooral niet , dewijlzemoogelijk zelfs niet verdient een konft ge-

noemt te worden , ik zwijge , datze de voorrang van Piclura begeeren

zoude.

Ook zoo mocht het den konftoefrenaers tot verkleyning dienen, wan-
neer men hun het oordeel van Plutarcbus toeftiet (, daer hy in 't begin van

Terüles leven aldus fchrij ft : dat daer noiteenig man van rechtfchapen ge-

moed was , die , aenziende het beek van Jupiter in de ftad Pifa , zouw wen-
fchen Phidiaste zijn, noch ook Potykletus t indien hy dat van Juno binnen

Argos zage ; wantten volgt niet nóotzaekelijk, zegt hy , dat wanneer

het werk verheugt, de werkman daerom akijts te prijzen zy, gelijk hy

even te voren Anüftbenes invoert , die , wanneertnen eender ïlmemas als
E
L
n p,uta'-

.
J

,
,

J .. chus weder -

een goet Speelman en pijper aenprees , antwoorde , zulx waer te zijn , maer
fbroken.

dat hy voort een deugniet was , en anders zoo goeden pijper niet zoude kon-

nen zijn. Al waer hy ook Filippm byvoegt, die zijn Zoon Alexander beftrafte;

zeggende, fchaemt gv u niet dat gy zo wel zingt, als willende te kennen gee-

ven,dat de konden, en Muzen zelfs , eere genoeg ontfangen , wanneer deur-

luchte perfoonenfomtijtsdentijdt quiften om haerer oerfenaers werken te

zien ofte hooren, Voorts Anakreon , Pylemon , en Arcbilocbtu vermaeklijke

fchrijvers , in de zelve ry geftelt hebbende , roemt hy alleen de deugt , en

befluit, dat men wel behoort te vreden te zijn , van anderen te hebben de

konftige werken , ja cok alle goederen des toeloopenden geluks, maer dat

alle anderede deugt van ons hebben zullen. Wy zullen hierop aldus ant-

woorden : Dat wy zeer geerne belijden , dat de konften , hoe hoog ten top

gevoert , ja zelfde fchoone lA.uz.en , niemant zoo veel fieraet en waerde kun-

nen toebrengen , als de waerachtige werkingen van deugt en vroomicheit

,

die de zielen vergoden, en de menfehen, waerzy ook zijn, in een Hemel
ftellen, maer wy en kunnen ook niet toeftaen, dat het een nóotzaekelijk

gevolg is , dat de ondeugden aen de kunften verbonden zijn ; waer uit dan

volgen mach dat Pbidïas of Polykletus , ja ook Ifmenïat zelf', zoo vroom en

oprecht zouden kunnen geweeft zijn, als zijnen Perïkles, die, als veel door-

luchtige mannen plegen te doen, de muzijkvan Damonoï Pythoklydes ge-

leert heeft, ook, om myby onze konft te houden , zoo en kan ik niet be-

fpeuren, dat zy meer van de Deugdt, van wat fecte die ook befchreven

Wort, afleyr, dan de wapenen, of het burgerbeltier : maer zy, zijnde

een echte Zufter van de befpiegelendewijsgeerte, onderzoekt, met hulpe

X x 2 der
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dermeet-entelkunft, de zichtbare natuur. En voorwaerik mochte , om
van Plutarcbm afte fcheyden , wel dus fpreeken , ongequetft zijn hoogacht-
baer oordeel: dat daer noiteenich man van rechtfchapen gemoed was, of
hy zou liever wenfchen te zijn zookonftigen beeldenaerals Poljkleetoi phy-

dias, als een woedenden Hannibal , een onruftigen Pirrhus* of een alver-

nielenden Alexander zelf; want hoe groot haeredaeden geweeftzijn, zy
zijn uit verwoetheit, onrechtvaerdicheit, en quaede begeerte voortge-
brachtjdaer de oefïeningen der Edele konften , in ftille opmerkende betrach-

tingen van de gehcymen der natuur , met de oeffeningen der deugden over
een (temmen en gelijk loopen. Ik zoude wenfchen Diogeneste zijn, zey
Pbilippw Zoon, indien ik geen Alexander was. Zijn geboorte belette zulks,

Maer Dtogenes waer mooglijk liever een Hond , dan een Alexander ge-
weeft.

Waer op ik dan derf vaftftellen , dat een oprecht oeffenaer der Schilder-

konft, diehaer alken om haer zelfs wil, en om haren deugtfaemen aert

navolgt, waerlijk t'onrecht zoude verfmaet worden. Alle wijsgeerigen

zijn tot geen ftaeten of burgerbeftieringen beroepen, en niettemin zijn-

ze in't verfmaeden der wereltfche hooghedenby Plutarcbm, daer 't hem te

pas komt, hoog genoeg gepreezen , fchoonze aen de werelt geen grooter

fieraet , noch aen haer zelven meerder geruftheit en vernoegen , als onze
Schilders in'toeffenen dezer bevallijke wijsgeerte , hebben toegebracht.

Waeropikdanbefluite, datdegeene, die de konft alleenlijk uit een zui-

vere liefde hebben nagevolgt, haer doelwit voor eerft hebben getroffen,

te weeten , het genot van een vermakelijk vergenoegen.

Jae zoodanich , dat een aendachtich Schilder , gelijk Sèneka leert , meer
p"
M^'£^r aengenaemheyt vint in het fchilderen zelfs, als in gefchildert te hebben:

want deze beezicheyt, diehy aen zijn werk befteet, heeft een groot ver-

maek in den arbeyt zelfs. Maer de geen, die zijn hand van een volmaekt

werk afgetrokken heeft , vind geen zoo groot vermaek. Hy geniet dan de

vrucht van zijn konft , maer genoot de konft zelve, toen hy fchilderdc.

Treflijk zeker, en hier uit kan men verftaen , hoe gelukkich dezen wijzen

man henlieden geacht heeft , diewaerdichlijk met onze gelukzalige God-
dinnen verkeerden.

Daer op had Frans Floris, wel met recht deeze fpreukin den mond ; Wan-
neer ik fchilder, leefik, en fpeelengaende fterf ik. Nicias was zoo opgeto-

togen en verrukt , als hy beezich was , dat hy vraegen moft , ofhy ook ge-

noenmaelt hadde. Maer Protogenes kon door al't gerucht der Soïdaeten,

die Rhodus quamen belegeren , niet zoo veel afgefchrikt worden dat hy zijn

werk zou geftaekt hebben.Ja de Schilderkonft was hem zoo liefen fmakelijk,

dat hy terwijl hy zijnenuitnemenden L*(^/«jmaekte,niet anders en at,als ge-

weikte

Wort be-

loont met

rergenoe-

gen.
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weikte lupynen , feigboonen ofwolfsfchoten , anders vijgboonen, de welke Lekkemy,

hem dienden voor fpij ze en drank, op dat zijn lichaemonbezwaertenzijn

aendacht onverhindert blijven mocht. De groote T'ttiaen was in de vermaek-

lijkheden der konft zoo ingedompelt , datmen hem t'zijnen zes en tachtich

jaren noch fchilderende gevonden heeft , zoo dat het fcheen , als ofhy in de

konft wederom verjeugde. Micbiel Agnolo beminde de konft als een Huis- Enjonkheir,

vrouw, hem van den Hemel gegeven : want toen hem gezegt wiert , dat het

jammer was dat hy wijfnoch kint hadde, om de vrucht van zijnen arbeyt en

eere te genieten : zoo antwoorde hy : de konft is my genoeg een moeilijk

wijfgeweeft, maer beminnens waerdich: en mijne werken zullen mijn

kinderen zijn , zooze iets dogen. Gelukkich hadde Giberti geweeft , die de

fchoone deuren van St.Jansgemaekt heeft, waer hy zonder andere kinde-

ren geftorven: want zy hebben alles verdaen wat hynaeliet, en de deu-

ren itaen noch ;
gelijk wy in Caüiope noch eens hebben aengemerkt.

Indien dit alles niet helpen kan , zoo moet ik noch hooger toon opheffen, De Schfl der-

en zeggen,dat het penfèel niet alleen de pen,maer de levendige ftem tot ver- ^°'- ft trot(*

noeging desKonftenaers uittart.Indié Apeües Venus niet en hadde gefchildert,
e l>eD '

voord'inwoondersvan'tEylantKoosjzegtOv^iw ,zy lach als noch onder
T

.

ft

't zeewater gedoken. Zie daer, ofhy de fchilderyen niet alleen de eere geeft •*

van boeken der leeken te zijn ; maer ofhyze niet als de bewaerders van der

Goden geheimen'iTen rekent ?

Deoogen zijn veel (c herper getuigenhTen , zegt eenander, dandeoo-
ren. En Na&arius : die dingen dieons door d'ooren worden ingeftort , wor-
den nergens nae zoo vaerdich in ons gemoed gedrukt , als die wy door

d'oogenindrinken. tYier op Quintiliaen , De Schilderye, eenftilzwijgend

werk, enaltijts den zei ven fchijn houdende, doordringt en beweegt het

gemoed zoodanich , datze meenichmael de kracht der welfprekenheyt zel-

ve fchijnt te boven te gaen. Maer hoor hoe St. Bafilias de kracht der Schil-

derye boven zijne welfprekenheyt verheft : Staet op nu, zegthy, &gy
doorluchtige Schilders , die d'overtreflijke daden der Kampvechters af-

beelt, verheerlijkt nu door uwe konft 't verminkte beelt des Opperheers:

verlicht , door de koleuren uwer wijsheyt , de vroome daeden des gekroon-

den Kampioens, die ik al te duifterlijk heb afgefchildert. Ik gae mijns

weegs, van ulieden overwonnen zijnde in de Schilderye der kloeke dae-

den des Martelaers. Ja ik verheuge my zelven , dat ik dus verwonnen ben.

Want ik zie de handen ontrent het vuur, denganfchenftrijt, endengroo-
ten worftelaer veel bequaemer en eygentlijker in uwe verbeeldinge , dan in

mijne woorden uitgedrukt. Seneka mede zegt > dat de vervaerlijke Schil-

derye van een droevige uitkomfte ons gemoed ontroert. De Jefuyten

mede, wel wetende hoe veel het zien voor 't zeggen gaet, hebben een ge-

X x 3
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woonte aengenomen van door vertooningen » zoo van fchilderyen ,

als levendige beelden , de lijdingen onzes Heylants uit te druk-

ken > en getuigen dat deze vertooningen de gemeene gemoederen
meer tot mededogen en aendacht bewegen, als de befte predikatie mo-
gelijk zoude kunnen doen. En zy plegen dit niet alleen in het hart

van Chriftenrijk, maer meer onderde volken , die van ons geloofniet en
weten. En zeker, dezeeerfte beroerniffen door de Schilderyen ofandere
vertooningen veroorzaekt , verwekken by den aenkomelingen een begeerte

om nae alles te vraegen , en eenlichticheyt om haeftiger onderricht te zijn.

Voorbeeld. En fchoon dit by mijn landtsluiden nae de mutfaert ruikt, zoo moet ik'er

het volgende exempel byvoegen. Bogoris vorft van Bulgaryen , op de jacht

verilingert, wasookbegeerichomzijn hofmet jachten en andere Schilde-

ryen te ftoffeeren: waer toe hy zeker Monnik , Metbodus y van Romen
geboortich , die redelijk wel khilderde , ontbood : hern beveelende het

nieugebouwde Paleys met aenmerklijkeftukken rijkelijk te verfieren: ge-
vende hem nochtans , zoo als't behoort , de vryicheyt om de zwier van

zijn geeft en gedachten te volgen. Metbodus, onder andere werken, Schil-

derde den jongften dagh , daer de zielen , wederom met het oude vleefche-

Jijk afftroopfel aengedaen, voor den rechtvaerdigen Rechter verfchijnen

,

om de Eeuwige vreugde of ftraffe te genieten ; met een oneyndich getal van

Hemelfche Heyrfchaeren der Engelen , die de begenadichden aen d'eene

zijde vertrooften en opvoerden , ende menichtederboozegeeften, die de

verdoemden aen d'ander zijde wech rukten. Deze Schilderye heeft aen Bogo-

r«enaldieze zagen, zoodanich een ontfteltenifTe veroorzaekt, dat dien

Vorft, eerft van de geheele zaek wel onderrecht zijnde, met al zijn volk

het Chriftelijke geloove omhelft , en daer op den doop ontfangen heeft.

Dat nu de doorluchtige mannen hervoortreden, en van haere daeden roe-

men; dat Philippus zoon vry praele met zeegeteykenen van'tooften; dat

Julius optelle hoe veel hondert duizenden Gaulers enGermannenhy den

nek brak dat Oftavius met de lijft zijner mede burgeren , in zijn drieman-

fchap vermoort , voor den dach kome : Metbodus zal hun en alle Helden be-

fchamen,en een rechtfehapen man zal liever Metbodus zijn, als een tyran over

alle volken. Ik zal overflaen duizent andere daeden , door Schilders en haer

Noch een
Schilderyen uirgerecht , en door een ouder ftaeltje betoonen , wat een konft-

ftukverinach. Een ongebonden jongeling, zegt Na&ian&enus , had een ge-

rieflijk meysken by hem ontboden : maer als zy m't Portael van haer vryers

huisquam, zoo vielen haer oogen by geval op deftaetige Schilderye van

Tolemo , een man , die in zijn jeugt ook op een wonderlijke wijze was be-

keert , en naderhand in bezadichrheyt uitmunte. 't Meysje, dit ftaetich ge-

zicht befchouwende,kreeg zulk een fchrik en verandering,datze haer omkee-

rende,
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rende weer dadelijk nae huis Jiep. Wat rechtfchapen man zou niet wenfchen

zulk een Schilderye gemaekt te hebben t Maer laet dit van de gerufticheyt

,

die onze konft geeft , voor de liefhebbers genoeg zijn.

VIJFDE HOOFTDEEL.
T> e tweede vrucht der konft. Wïnft en Rijkdom.

E tweede aenprikkeling is de hoope van winft. Wy en willen nu

de giericheyt met geen lofgedichten vereeren , maer ftaen echter

toe met Caföodorus, datdeoeffeningenderkonitenmetreedelij-

ke winden geaeft behooren te worden. Den Goudthonger, zegt

Tbeovhilaiïus , is den menfchelijken geflachte zeer profijtelijk : want

daer door zijn alle goede konften in dit nootdruftig leeven uitgevon-

den • de groote {teeden volkrijk gemaekt , en allerley handel tot een

gemakkelijke overeendracht gebracht. Het grootfte deel des Aertbo-

dems zouongeboudt enontfiert blijven, indiende tuffchen komft van het

goudt den menfchen niet aen en wees , op wat wij ze zy elkanders hu] p kon-

den genieten. Matroos zou naelaeten t' zeyl te gaen , en den Rey zigerbleef

inden hoek van zijn haert. Den Akkerman zouw nae de ploeg niet eens

omzien. De Vorften en overheden zouden haereeerbiedicheyt derven, en

den Soldaer zouw 't geweer zelfin den nood verzuimen op te neemen. Maer

't gout , zegt hy verder , heeft zelfs den toom van de deugt en d' ondeugt in

zijn macht, hettoetft deheymelijke tochten onzes gemoeds^ en open-

baertdebaftaertdeugden. Zeker, de armoe dempt de geeften , endellaef-

achtige bekommernirTen houden een edel gemoed als ineen diepe Kerker

gevangen. Zoo en kan ook een Schilder het behoorlijk vergenoegen inde

konft , daer wy eeven af fpraeken, niet volkomen genieten , ten zy hy van

het bitter zorgenpak des brootkommers ontlaeden zy. Noch de geeft en

kan met die höoge driften, die de konft eygen zijn , niet voort, zoolang

de huiszorg haer in d' engten van nootdruft geboey t houdt. Laet deze anx-

ften, ó Schilderjeugt, vry vaeren. FiBura (chijnt hier in haer fchamele Zuftcr

Poè'zy zeer ongelijk : want haere naevolgers hebben goede winft te verhco-

pen , jae wel zoo veel , als eenige konft ter werelt kan opbrengen 5 behalven

datzy, gelijk Euterpe haer begeert, tot eenen hoogentrap bequaem zijn

op te klimmen ; want de middelmaet in deeze konft is walg lijker, dan in an-

dere, ten zy 'er de Forruin zonderling onder roeje. Hoor nu, hoe rijkelijk

menfomtijtsde Schilderyen betaelt heeft.

Kan-
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Kandattle Koning vanLydien heefteen Tafereel van BttUrchm tegen gout

opgewogen.

Ariftides Tbebanm heeft den flach met de Perfiaenen gefchilderc , daer hon-
dert figuuren in waren , en Mnafon heeft hem tien minas voor elke figuur

betaelc^ en 4mi/ttjheeft voor een van zijne ftukken hondert talenten gegeven.

Als L. Mummius zach , dat Koning Attalus, in den uitroep van den Co-
rintifchen beuit , voor een (tuk van Ariftides zes duizeut festertien bood

,

zoo heeft hy zich over dienhoogen prijs geweldich verwondert, en den-

kende, dat achterdeeze fchilderyeiet geheyms fchuilde, zoo heeft hyze
opgehouden , en niet willen verkoopen , waer over hem Attalus zeer onver-
noegt hielt.

Den zeiven Attaltu, of, zoo andere zeggen , Koning Ptolomeus, bood
Nicias voor een ftuk van Uhjfes in de Hel 60 Talenten,dat is, zes-en- dartich

duizent goude kroonen , maer hy wilde zijn werk noic verkoopen ,en fchonk
dit (tuk aen zijn geboorteftadt Athenen.

Als Apeües den grooten Alexander tot den Tempel van Diane t Efezen

met den Blixemindehandhadde gefchildert, zoo wiert hem zijn betaling

in louter goud met een korenmaet toegemeeten. Maer Qjiintm Kurtius zegt,

dat 'er twintig talenten gouts voor betaelt is.

Afcleptodorus fchilderde de twalefgoden, en Mh^/ö» gafhem driehondert

minas voor't ftuk. De Attifche mina wort gereekent op zeventien gulden en

een half, komt voor yder beelt 5250 gulden j en voor al de twalefdrie en

feftich duizent guldens.

Den zelven Koning M»d&0»betaelde ook aen Theonneftes hondert mienen

voor 't ftuk van yder der halfgoden.

En Cefar gaf aen Timomachm voor,een ftuk, andere zeggen twee, van

Ajax en Medea , tachtich talenten,dat is, achtienduizent kroonen , oinze aen

de Godinne Venm toe te eygenen. En deze (tukken waren , zoo ik elders

vinde, van Ariftides gefchildert.

.M.^gnppd gafvoor twee (lukken,jijden FV?««*, twalef duizent feftertien.

Men zegt dat die van Koos hondert talenten voor de Venus Anadiomene ge-

noten , die zy van de fchattinge afkortten.

Koning Nicomedes wil de die van Gnidus van alle haere fchulden ont-

laden, die ongelooflijk groot waren, voor de Venus van Praxiteles , maer

zy weygerden 't ; doch dit was geen Schildery, maer een (latue.

Uit deze weynige ltaeltjes kan men genoeg afineeten , in hoe groote

waerde de konftige werken der ouden gehouden wierden , ja den prijs daer

van wiert eindelijk zooverhoogt, dat Cefar die door wetten heeft moeten

bepaelen j hoewel hy zelfs zoo grooten liefhebber was , dat hy , niet tegen-

ftaende
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ftaende zijn zwaerebekommerniflen , de oude Tafereelen , beelden en ge_

fneede konftftukken , tot hooge prijzen opkocht.

De laetere tijden, toen de Konft weer ten grave uit verrees , hebben

wel van zoo overgroote prijzen niet geweeten, maer de belooningen zijn

echter genoeg geweeft om een verzaetbaer gemoed te vergenoegen.

Keyzer Karel gafvoor zijn Konterfeitfel aen Titiaen duizent kroonen, zoo

dikwils hy hem fchilderde. En zijn zoon Mips gafhem daer voor twee hon-

dert kroonen 's jaers.

Franfisko Markgraef van Mantua gaf aen F.Monfignorjr een heerlijk huis

met hondert mergen lants. En Fredericus zijn nazaet onthaelde Julio Romtt-

nus overmiltdadich. fyfepb vmArpijn , zoo dra hy hand aen't werk op't kapi-

toliumfloeg, wiert hondert goude kroonen vereert , om zijn luft te wak-

keren.

Ik en wil my hier niet langer ophouden met de geene , die haere Zelftegen

werken wel betaelt zijn naehaerbegeeren. Want zulks is zelf gefchiet te- wil-

gen haer wil , want als Alcibiades den onwilligen beeftefchilder Agatarcbes

een wijl tijts in zijn huis gevangen had gehouden , tot dat hy't zelve geheel

befchilderthad, zoo heeft hy hem zijn konft, nevens dit aengedaene ge-

welt , met fchoone gefchenken vergolden

.

ZESTE HOOFTDEEL.
Van de derde vrucht der Konft , dat is-, wat eer en

glory door haer te bekomen is.

ET derde doelwit , daer de grootmoedige Schildergeeft op
mikt, is d'eer en glory , en het loflijk gerucht , dat een deftich

Schilder te wachten heeft. Stel u nu , ö Edelmoedige leer-

lingen , vry heerlijke banketten voor. Beeltuvry eens in,

het vermaek dat gy fcheppen zoud , zoo gy onder de Hofjonkers
mocht zitten, en aen Vorftlijke Tafels uw meug en vol op hebben. Be-
denk de vreugt , die gy genieten zoud , wanneergebydebeftevanuwftadt

op een Bruiloft feeft genoodt waert. Hoe foberen genoegen zal u dit alles Eerkitteling

toebrengen , zoo gy't vergelijkt met de welluft , die in de genieting van de

glory fteekt , die een uitnement Schilder door 't oeffenen van zijn kunft toe-

valt ; wanneer de befte der menfchen een kring om hem flaen , en haer een-

drachtich over hem en zijn konft verwonderen -, als hy ftille binnens deurs

,

en op zijn gemak gezeten , bynae zoo veel aenziens verkrijgt , als de braef-

fte der Helden,die te water en te lande beide 't leven en d'eer waegen -

t
als hy

Y y ziet
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ziet dat hem de Vorften , Koningen en Keyzers, zoo gemeenzamelijk be-
jegenen J als hy bemerkt dat hy in vreemde landen komende, fchoon hy
niemant en kent, nochtans ftraks van een yeder gekentis; dat men zijn

naem in vreemde talen kromtongt , en dat yder een reets iet groots van hem
vermoedt. Wie zou deeze eer en het vermaek daer uitfpruitende, niet bo-

ven alle goederen fchatten , en door deeze kitteling opgewekt , niet nacht

en dach yverend Want gelijk ovidius zegt

;

Des volks toejuichen , en 'tgeklap van z.00 veel banden

Kan d'aldertraecbfie wel inyver op doen branden.

Ik wil u hier met geen ydele hoop voeden , van dat gy de fchoone kon-
kubijnen der Vorften genieten zult : gelijk men vertelt van Apelles , dat

hy onder 't fchilderen van zijne Venus Anadyomene > die als uit de Zee opklom,

opCampafpe, de vriendinne van Alexander de Groot, verlieft wiert , terwijl-

ze, om deeze Godinne op't fchoonft uit te beelden, voor hem naekt zat:

en dat Alexander dit merkende , haer aen hem fchonk , liever willende zich

zelfs overwinnen , dan dezen grooten konftenaer bedroeven. Zulk een eer

mochtmen beter voor oneer reekenen: en d'oprechteKonftenaers hebben

de glory uit haere loflijke werken , en niet uit de welluften te wachten. De
eere der geene , die niet alleen de welluften , maer zelfde belooningen ver-

fmaet hebben , is al vry beftandiger. Zeuxis alreets door zijn konft rijk ge-

worden, fchonk zijne konftige werken weg, aen de Koningen, aen de

vrye fteeden , en aen de Kerken of Tempelen der Goden : en vernoegde

zich met de glory, diehy daer door verkreeg. Polygnotus, de gunfteling

van Cimons Sufter Relpinife, die Laodife , in't befchilderde Plafianaiïeon ,

zoo men uitgaf, na haer gefchildert had ontrent de Trojaenfche vrou-

wen, verfmade 't hooge loon , dat men hem voor dit groote werk aenbood

,

en vernoegde zig met den heerlijken naem , dien hy'er door verwierf. Daer
de Poëet Melantbius deeze vaerzeh op maekte.

Geen huurling om gewin heeft deez.e Schilderfluk^en ,

't Gewelft Pektle dus met halve Goon vervult ,

Maer dees Heldinnen , die den val en d'ongelukken

Van Trojes hoogenfiaet met drukjn ongedult

Beklaegen, &ijn alhier door Polignoot nat leeven

Dusfchoon gefchildert , en kerkplichtelijl^gegeven.

Hoe menigerley eeren de Konftenaers door haere wonderlijke werken

verkreegen hebben, zouw zwaerlijk zijn uit te fpreeken : wantbehalven

de faem en het loflijk gerucht, dat de geheele werelt vervult, zoo zijn zy

ook in't byzonder van Keyzers , Koningen en Vorften met groote gunft en

achtinge aengezien geweeft: en voor wonderen van haeren tijd gereekent ge-

worden. Want zy wiften wel dat het in haere macht ftond groote mannen te

maekeh,
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maeken , macr dat de konftenaers alleenlijk als van den Hemel gezonden
wierden.

DeSchilderkonft moet eertijts wel een zeer eedele kond geweeft zijn,

zegt Plinius, dewijl de Koningen en Vorften daer zoo veel mede voorhad-
den. En zeker, de voorrechten , die men door de zelve verkrijgt, betui-

gen genoeg, hoe zeer zy van oudts geéert is geweeft : want nae 't uitwij-

zen der Rechten , zoo wert ter eeren van de konft van Schilderye verftaen , %jet ^ In"

dat , die iet ter goeder trouwe op een anders doek of bert gefchildert heeft , H
yd
^n

*°*

den eygendom daer van bekomt > fchoon iemant iets op een anders papier ofA
e
%S^

bladeren fchrijvende , dat recht niet en heeft : noch zelfs ookin het inwee- geUmhen
venvangoudt, in eens anders Iaeken, noch het zetten van een zilveren van H. de

dekfel op eens anders kanne : want deze hebben alleen maer vergoedinge Groot.l.2.

teeyfchen. c%. en 10.

Belangende den Adeldom der konft , men kan niet ontkennen, ofdeeze
isdealderzekerfte, die'erzijn kan, want d'Adelijke waerdigheden wor-
den al dikwils aen perfoonen zonder verdienften uitgedeylt; en'toverer-

vendebloet liegt menigmael in d'afkomelingen van d'alderedelfte. Daer-
en-tegen verkrijgt een Konftenaer d'Adelijke achting uit louter waerdy , en
hy pronkt als met zijn eygen vederen , zonder dat hy Yan yemandt anders

iet verkreegen ofgeleent heeft.

Hoehoogadelijkookdegroote Meefters in de konft, by Alleenheer-
Vorft

fchers geëert zijn geweeft , befpeurt men onder andere in d'ontmoeting gm&tch
van Albert Durer met den Duitfchen Keyzer : want als zeker Edelman , op oordeel yan

zijn adel (leunende, weygerlijk viel een ladder voor Durer , om op te klim- den edeldom

men, valt te houden , toen hybezïch was met iets groots op een muur voor
de

Keyzer Maxmiliaen te teykenen , zoo antwoorde de Keyzer , dat Durer meer
Edelman was, danhy: dewijl hy door zijn konft dien ftaet had verkregen,
endathywelvaneengemeenenBoer een Edelman kon maken, maer van
geen Edelman zoo edelen Konftenaer. En van toen afgeboot de Keyzer
den Schilders een adelijk wapen te voeren , om niet meer wegens den Adel-
dom te twiften , te weten , drie zilvere fchilden in een blaeuw veld

;

maer elk zie" toe, dat hy eerft edel in de konft zy, eer hy met dit wa-
pen pronkt ; op dat men hem voor geen onecht kind ofoverwonnen baftaert
uitfchelde. Wy hebben ook iets diergelijks van Hans Helbeen. Want als ze-
ker Engels Graef, aen Koning Hendrik^ den achtüen over hem klachtich
viel, dat hy hem in zeker gefchil, wegens 't met gewelt in dringen tot
zijn kamer , wel ruwelijk van de trappen hadde geftooten , en hy den Schil-
der daer over geftraft begeerde, of hem zeiven wilde wreeken: zoo nam
hem de Koning in zijn befcherminge , zeggende tot den Graef: Dathynu
niet meer met H&lbeen , maer met zijnen Koninklijken perfoon te doen had-

Y y 2 de,
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de, en, vervolgde hy, wat meent gy, dat my zoo weynichaen dien man
geleegenis? ikzeguGraef, dat ik van zeven boeren , als'tmy geliefde,

wel zeven Graven kan maken, maer van zeven Graven geen een zoo kun-
ftigen Holbeen.

Desgelijks , gelijk men de braeve Karnpvechters en verwinnende Soldae-
ten met zeegekroonen en kranfTen plach te vereeren > zoo blijft noch de
gewoonte byd'edelmoedige Prinfen, wanneer zyeenich konftenaer ande-
ren zien overtreffen. Wy hebben zelfs over't zien van d'eerftelingen van

onzen vlijt,van wegen Ferdinandusden derden,Roomfch Keyzer
J
een goude

keeten met zijn Keyzerlijke Genadenpenning ontfangen. Zeker , eene
miltheit, die meer fpoorflagen dan vernoeging geeft. Ten was geen kleine

prikkel voor Paulo Calliarj , toen hy verftond, dat den wed van Venetien

boven de betalingeaen den beftdoender, van verfcheyde Schilders , diezy
in't werk hadden, noch een gouden ketting beloofde, en ook geen kley-

ne eer voor hem , toen hy dat teken van overwinninge om zijne fchoude-

ren kreeg. Parrbafius hing tegen Zeuxis den halsband op om 't beft fchilderen»

maer hy (treek den prijs en 't merkteiken daer af, met meerder eere , dan te

hoopen fcheen. Maerwat (chooner ketenen zijn dit, 't geen men zegt van

Mkbiel Agnolo? dat hy niet alleen is bemint engeëert geweeft van zeven Pau-

zen, maer ook aengezocht en begeert van den Koning Franfois van Vrank-
rijk, van Keyzer Karel,\en van Soliman Turkfch Keyzer; als ook van den ftaet

van Venetien. Vorders, hoe veel Schilders de Ridderlijke waerdicheyt om
haeregroote verdienden ontfangen hebben, waer te lang hier op te tellen,

ikftelhieralleendegeene, die mygereetft in den zin komen. Titiaen Ufel

is van Karel den vijfden Ridder gemaekt : zoo is ook Baccio Bandinel , en om
zijn konft rijkelijk befchonken : Bartbolomeus Spranger van Keyzer Radolfus;

jfofepb van Arpïno van Paus Clemens den achtften j Antonio van Dijk. van Kat el

den eerften , Koning van Engeland. En in wat eer en waerdichey t de Heer
Tieter Ldy in't Hofvan Withal leeft, isoveral genoeg ruchtbaer. lkzwijge

voort van de Ridders Kavalier Bernijn) Calabree&e, Gout, Zwart , enon-
tallijke andere. Ja Raphael Urbijn, dong zelfs na den Kardinaels Hoed. Maer
dit alles en is niet nieuw , want hoe zeer de konft en dekonftenaers in ouden

tijden geëert zijn geweeft, is genoeg bekent. Maer het antwoort , dat D«-

metrius den Rhodianen gaf, beeft veel zuiverder nadruk , Ik zoude veel eer

de hand aen mijn Vaderlijk beeltflaen, zeyde hy, dan zoo een Schildery

onteeren ; veel min dat hy den Schilder in zijn handen gevallen zijnde,

mishandelt zoude hebben. En hoe zouw den Konftenaer en zijn werk by

edele gemoeden in kleinachtingezijn, daer zelfde Barbaeren over haere

Ook byBar- deugt verwondert haer in waerden houden. Wanneer de Japanfche Key-

baeren. zer zich gaet vermeyen , zoo heeft hy onder de geene , die men zijn ge-

zelfchapheeren noemt , ook treffelijke Schilders. Groote

En Ridder.

Jijke waer-

dicheden.

Konft en

Konilenaers

by Vorften

altijd in ee-

ren gehou-
den

,
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Groote konftenaers, zegt de Kanfelier(4) Bakon, hebben dit heerlijk (a) lnüe°

voorrecht, dat zy over al en by alle volken welkom zijn. Zoo dat geen bal- "dus.

lingfchap (by andere menfchen zoogevreeft)hun totltrafFe oftot verdriet
JUn

kaf
rt

kan ftrekken ; 't verwonderen over een konftenaer verbreyt zich wijd uit , hnofchap,

te meerder overeen vreemdeling, want de natuur des volxis, zijn eygen

Jantslieden , in iets dat konftich ofverwonderlijk fchijnt , min dan vreemden
te achten. Maer wat helpt dit veelen ?

't Wild vogelkyn dat z»mgt , daer 't onbekpipt is :

Aid' ope lucht is mijn
j

Nochfieent het , om te zijn

By 't lieve nesje , daer het uitgekipt is.

Men jeukert al, om eens wederom in 't Vaderland den ouden haert te

zien , d' oude kenniflen te fpreeken , en zijn wedervaeren aen de vrienden

,

die hem fchaers gelooven zullen, te vertellen. Waerop dan veeltijts be-

rouw enleetweezen volgt. Zijtgy door uw konft in de gunft: van eenich

konftliefdich hofgeraekt , zoo neem uw tijde waer van oegÜen , want het

zal ook eens Winter zijn : en de bloem van uw krachten kan ook verdorren.

De konft kan ons de hartender machtigen en Vorlten winnen , maer men
moet die Hemelgaefmet aendachticheit waernemen.

Wijders , zoo heeft onze konft de macht om d' alderbarbarifte harten ge-

dwee temaken, en gunft en liefde, fchiertegens de natuur, te verwek-

ken. Gelijk gebleken is aen Broer Filippo Ltppt, die op Zee gevangen, en
Lippi aft

voor flaef in Barbaryen gevoert zijnde, en buiten alle hoop, eens zijn flaverny

Heer, voortijtverdrijf, opeenmuur met eenkooleteykende, waer over verbft.

den moor, verwondert zijnde, hem dadelijk van de kettingen omfloeg, en

na dat hy hem eenige dingen haddedoen khilderen, hem zijn vryheit gaf,

en hem met vrygeleyle na Napels zond. De konft is den onkundigen als

iets wonderlijx, en geeft het vermoeden van eenige overnatuurlijke kracht.

Eenen VasqueLaurens wievt van de Portugezen, om den vryen handel , aen

den Koning van Borneo gezonden , hy dit verzoek doende , prezenteerde

aen den Koning een koftelijk tapijt werk , waer in het huwelijk van den iCo-
deneevreft"

ningvan Engeland met de moejedes Keyzersna't leeven was uitgebeelt.

De Koningvan Borneo vraegde naed' uitlegging der figuuren/ En hoo-

iende dat het ,
gelijk als hy, ee r gekroont Koning van Engeland was , ver-

moede hy dat de Portugezen hem eenigen quaden trek wilden fpeekn , en

datzy deeze figuur, end' andere door toverkunfte zouden levendich mae-
ken, en hemen zijn volk om hals brengen; om in debezittinge van zijn

rijk te komen : 't welk hem z« ;odanich ontftelde , dat hy dit beeldtapijt hae-

flelijk deede wech doen , en hy zou de Portugeezen qualijk gehandek heb-

ben > indien eenige moorfche koopluiden en andere , hem niet en had-
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den onderrecht ; immers hy belafte den afgezant met zijn tapijtfchildery uit

het eylant te vertrekken.

Hoedanigengodlijken eerede Schilderyen tansin onsChriftenrijkfom-

tijts worden aengedaen, gaet ds maete al vry wat te buiten: want hier doet

deezeLievrou mirakel, en daer geenen Cbriftus: niet die in den Hemel
zijn, maerdeezeofdieSchildery , die daer over bedankt , gepreezen,

aengebeeden , en met offerhanden vereert en opgedert word.

Maer deeze dwaze en overgeloovige eer, die de Schilderyen fomtijts wort

aengedaen , gefchiet zeker niet wegens de konft , dit is des konftigen Schil-

ders doel niet , maer wel het wit van geeftlijke bedriegers. Ik heb voor

Keyzer Ferdinand eens een berookte lievrouw met haer Kindeken , zoo men
zeyde, van Sint I«^«inden Hemel na 't leven gefchildert, gekopiëert

:

maer hetprincipael was zoo flecht, dat ikmy van Sint Lukai wegen daer

over fchaemde, enfehoon mijnkopy hetprincipael in konlt mocht over-

troffen hebben , zoo bleef het toch maer een gemeene Schildery , daer het

andere als een Heylichdom bewaert , opgefloten en opgedert wierd : want
het hooft der Maget was met een goude kroon , dierbaere gefteenten en paer-

len bezet
;

ja en den ganfehen grondt met kleinodiën beiteken.

Dit gaet de Schilderyen aen, maerbehalvendatde Heylige Schrift ons

konitenaers met godlijken geeft begaeft aenwijft , zoo hebben wy tot befluit

noch een ftaeltjen uit Plutarchus , die ons dit, hoe ongunftich, echter ge-

tuigt: Dat Syllamon en Parrhafius ICerkplichtelijk by de Atheners geëert

wierden , om dat zy Tbe&eus beelden fchilderden en gooten.

Maer deze godli jke vereeringe , en aenbiddinge der Schilderyen , fchaemt

zich zelfs voor d' allerblinfte Heydenen ; Want als A. Oleanus met de

Holfteinfche Gezanten door Tartarijenna Perden reysde : en de Ruilen,

die de Schilderyen der Heyligen aenbidden, eenige CeremifTefCazakken

berifpten: van dat zy Zonen Maen als haere Goden eerden: zoo gaf een

Ceremis hun tot antwoort : dat zy van deze Hemelfche lichten groote wel-

daet genooten , dat zy het leven fcheenen te geven en te onderhouden, en

de hoogfte Majefteyt vertoonden van al wat ergens te vinden was. Maer wat

ifTer doch in uwe heyligen ( Vervolgde hy) die doodt aen de wand hangen,

en niet anders en zijn dan verderftijk hout en verwe ? 't Waer te wenfehen ,

dat niet alleen de Ru/Ten , maer ook andere volken door dit verwijt ontwaek-

ten, zich tot den levendigen Godten Schepper bekeerden, en Schilderyen

en beelden alleen tot gedenktekenen onderhielden. Want de Schilderyen

en beelden hebben , gelijk de Priefter Lucianus by Eafebitu zegt , niet meer

waerdicheyt . als 'er den konftenaer aen gegeven heeft. Daerom zegt Da-
vidindenoyPfalm:

Zy moeten zijn befchaemt , boe z.eer z,y 't ookjerbloemen ,

Die beelden dienen , enden Afgoon bun beroemen. Want
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Want gelijk hy in den hondert vijftienden Pfalm zingt , zy zijn arger als

dooden

:

d' Afgooden zijn van zilver endegoudt ,

Door menjchen konjl en handen opgebouwt 3

Haer monden niet enffreeken

,

Haer oogen zjen niet , wat 'er ookgefchiet ,

Zy hebhen ooren , maer zy hooren niet ,

Haer neuzen Reukontbreeken.

Haer handengrijpen nimmermeer iets aen ,

Haer voeten zijn onnut om voort tegaen ,

Haer keelgeen locht kangeven

:

Die zulke maeken worden wel te recht

,

Met al die op hun hoopen , eevenflecht ,

Al 't zelve toegeschreven.

Dus is het misbruik der Schilderyen teegen Godts gebodt, en by alle

verftandigen beltraftenveragt. Maer dat het rechte gebruik daer van daer-

om ^afgefchaft zouw worden,was zoo onreedelijk, als ofmen den Wijn uit de Jnftit.tib. r.

werelt bande, om dat hy misbruikt zijnde, dronken maekt : of dat men alle cap. 11.

lufthoven en tuinen tot wildernifTen maekten , om dat onze voorouders

zich in den eerften lulthofal te dartel vergreepen hebben, jae ofmen 't ge-

heel vrouwelijk geflachte veroordeelde , om dat d' eerfte zonde in haere Sexe

begaen is.

ikenben niet zoofuperftitieus, zegt Calvijn, dat ik ?oude achten gan-

fchelijk geene beelden lijdelijk te zijn : maer dewijl het fnijden ofte graeven,

en maelen offchilderen Gods gaven zijn , zoo eyfche ik het oprecht en zui-

ver gebruik daer van : op dat het geene ons van de Heere tot zijn eere en ons

nut gegeevenis, door het misbruik niet ontreynigt worde , noch tot ons

verderfverkeere. Godt met zienlijke gedaente te maeken , achten wy onge-

oorloft, dewijl hy dat zelfs verbied, en het zonder mismaekinge van zijn

Heerlijkheyt niet gefchieden en kan. En wijders, is 't dat het dan onge-

oorloftis, Godt een lichamelijk beeldt te maeken, zoo is 't veel min ge- God ma?
oorloft, zulk een beeld voor Godt, ofGodt daer in teeeren. En men mag noch kan

de Majefteyt Godts, dieonzienelijk is, door geen onbehoorlijke vertoo- men n>«

ningen vervalfchen : maer alleenlijk machmen die dingen fnijden , gravee- r^Tf'
1^

renoffchilderen, die de oogen begrijpen kunnen. Als daer zijn Hiftoryen Maer aTwat
en gefchiedeniflen , die eenig gebruik hebben tot leeren en vermaenen ; of ge2ieo word,

lichaemelijke dingen, die niets en beduiden, en derhalven niets anders en mag"iaer

kunnen doen , dan het ooge behaegen.
word
^

Wat ook de Kerkplichtige eer , aen Schilders en Konftenaers beweezen

,

aengaet (ik ontfchuidige gaerne die alleen de konft hebben nagetracht ) die

haer
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haerbevlijticht hebben om het volk teverleyden, met het maken en ver-

toonen van afgoden , zy worden in't Boek der wijsheit nevens haer werken

GsM4"iT* van ^odt vervloekt geacht. Want wat is de Schilderye? De wijze man
zegt, eengedaente, die bevlekt is met verfcheyden verwen. Wederom,
wat is een maker van Afgoden/* De zelve zegt: zijn harte is affche, zijn

hoope flechter dan aerde , en zijn leven is verachter dan leem. Hyenheb-
be ook geen beter loon te verwachten , als Pholomeus voor de Werkbaezen

van de groote Godinne Did«* bereidt hadde, diemen naderhand uitgaf dat

van den Hemel was afgedaelt , te weten, als zy dit Godlijk beelt voleynt

hadden, entermaeltijtgenoodichtin vreugde zaten, en vol hoops waren

van nu de eer en de belooning van haere konft te genieten , zoo viel het ban-

kethuis, met voordacht ondergraeven , terneer, en verplette deezeaert-

fche vaders van de naemaelsgewaende Hemelfche Godin.

Daeromgy, mijne Leerlingen, zult de maete betrachten, en de heer-

Betaerae- lijke Schilderkonft alleen als een konft eeren j en u zelvenmeteengeoor-
lijke eer aen lofde glory vernoegen. Een eerlijke faem en een loflijk gerucht , dat tot in
de nagelaecr, ^e vojgerJde eeuwen deurdringt, heeft de gloryzieklte gemoederen ver-

noegd en te meer, alszy witten, dat men zelfs haer geringde werken

wegens deberoemtheyt haers naems zou in eeren houden. Want om des

naems wille is den Rhodiaenfcken doek , daer den trekftrijt van Apelles en ?ro-

togenes op gefchiet was, fchoon'er maer drie gebogen linien op ftonden

,

van al de werelt met verwonderingebezichticht, en onder de grootfte rari-

teyten tot Roma gevoert, en in't Paleys van Cefar bewaert, tot dat den braaf

het gebouw en de konft daer inne vernietichde. Om des naems wille zijn de

laetfte en d'onvoldaene werken der uitnemende Konftenaers ingrooter

verwondeiinge gehouden , als de volmaekte : als de Iris van Arifltdes, de

T/ndarides van Nicomacbus , de Medea van Timomacbus, en de Venus vznApeües,

Om datmen , gelijk Plinius zegt, in die eerfte aenwijzingen en trekken de ge-

dachten van die groote Meefters kon naefpeuren ; waer door men een inner-

lijk verlangen en begeerte kreeg tot die handen , die door de doodt verhin-

dert waren zoo heerlijke voornemens te voltrekken. En dit is ook in de lae-

ter eeuwen gebeurt.

Om des naems wille zijn ook de kinderlijke teykeningen van leerlingen 9

die naemaels beroemt wierden, in eeren gehouden ; zoo wiertde teyke-

ningvan Dominico del Grillandajo by Vafari bewaert, om dat Micbiel AgnoU ,

noch een kint zijnde, de zelve had beftaen te verbeteren. Om des naems

wille zijn de jongfte werken van Lukas van Ledden noch in zoo hoogen ach-

ting. Want men heeft onder zijn printen zommige, die hy t' zijnen acht of

negen jaren al heeft uitgegeven. Maer wat zeg ik veel van geringe werken,

daer de Liefhebbers het fimpel handfchrift in eenich ftamboek van een oud
en

Onvol-
maekte.

Enkinder

iijke wer-

ken.
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en beroemt konftënaer , als een koftelijke Reliquie onder haere befte juvvee-

len opfluiten.

Dit alles byu, ömijnSchilderjeugt, wel overwogen zijnde, zoo tree

dan welgemoedicht en vlijtich aen't werk,de lieflijkeE uterpe heeft u in dienft
A"cfae ' c '

aengenomen : Tolymnïa de Schermkonft en't drillen geleert : de groote Clio

heeft u ten Kapitein en overftegemaekt: Erato.heeh u met voorraet verzien,

en lijftocht voor de konft bezor^t:de voorzichtigeT^/^^ leerde u de gelede-

ren en groepen in flachordre l\e\\ë:Jerpftchore wel treffen, en Melpomene deur-

dringen; overwin nu,en ftae na den Palmtak van Caüiope,200 zal u de Laurier

en de Kroone van Urania ook geworden , en gy zult een gelukkich eynde van
uwen arbeyt zien j 't welk ik alle konftlievende tot een affcheit toewenfche:

en met eenen dat de verftandige , indien hen in dit mijn werk eenich mis ver-

ftant voorkomt, ofdat ik eenich deel der konft heb verzuimt te verhandelen,

my't zelve gelieven te verwittigen,om te meerder ftofre te hebben om Apoll§

noch als voogt van een tiende boek te beroepen.

Hier mede zijn wy tot de uiterfte bepalinge onzes voornemens.Doch ons

werk blijft onvo!eynt,en noch zal dit weynige, hoe zeer door de Zanggodin- Gefluit,

nen bewaert , 't zy door de tijd,ofdoor Jupiters gramfchap , ofdoor vuur , of
door ftael geheel verflonden, vernieticht en vergeten worden.Maer kom yryt

o dach,die op onze werken en lichaemen macht hebt,en gy, 6 dood , gy zult

my niet heel vernielen.Mijn befte deel de dood niet vreezende,zal totinde

Hemelen vliegen, en fchoon mijn faem op aerden uitgewifcht wort , en de

volken de Hollantfche naem en tael vergeeten , zoo verwacht mijn ziele een

Ieven,dat het wezen der werelt zal verduuren. 'tWelk ons God gunne:en dat

alle konftenaers,met MichielAgnolo,de pmfeelen verlaetende,mogen zeggen:

Mijn levens Schip bouwvallich komt vaft drijven ,

Door'twoefteMeir, ter haven, daerelkjen

Wort afgeeifcht en reken[chap en reen

Van al zjjn doen , gedachten en bedrijven.

Dat'swereltsgonjl mj vlejend toe wouwfchrijven

Een Godt te z,ijn , dat ikje kgnft alleen

Begrepen had , zijnyd''Ie zotticbeen

En valfcheên , die den menfche niet beklijven.

Wat is 't doch al , wat ikj>p aetdgenoot ,

lndtentkjner ontfang een dubble doodt ?

d'Een ben ikwis , en £ander dreigt teprangen»

Genoeggedicht, gejchildert engejlaeft

:

Mijn üelgeruft nu tot de Liefde draeft,

Die 4''armenfpreide aent Kruis , om onsfontfangen*EINDE,
Z 2 RE-



REGISTER
Ofte inhoud der voornaemfte zaeken , in yder Boek en

Hoofcdeel verhandelt.

EUTERPE, 'teerfte Boek.

Inleyding. pag: i.

E Enige die van de Schilderkpnftgefchreven hebben.Hoe noodigden leerlingen het onder-

wijs is. Leergelt der ouden. Wie de kpnjl mocht ïeeren. Waerom dit Boeiender den

naèm van deMu%en uitgaet. Driemael drie leytsluiden tot deVryekpnften. Een^elve

geeft drijft Schilders en Poëten. Men moet de geejlen aenleyden tot hun natuurlijke drift

:

°fKY verkje%en wel iets averechts. Teykenen is yder een noodzakelijk; Voorbeeld on%es

tijdts. En andere des ouden tijdts. Is noodig d: Krijgskundige , de Bouwmeefiers , Schry*

vers j natuurlijk^ Hiftory-fchryvers , Geographi , Aftronomi, Medici , Hijlorici.

Eerfte Hooftdeel. pag:8-

Kjnftenaers worden verwekf ofdoor gelegentheit ofdoor 'tgeval. Voorbeelden van^om-

mige die qeervremd tot de kpnjl %jjngekomen. Proeven van d'innerlijke neiging der jeugd.

Staelvan Achilles : en Thucidides. De natuurlijke drift moet in't volharden blijken. Kjn-
teykenen. Stommen aen 'tfchilderen befielt* Traege en gezwinde geeften : en waer toe be-

quaem.
Tweede Hooftdeel. pag: 13.

Vroeg de Kpnft te beginnen. Byponder kjnderteykenblijk'NaerJiigheyts en oordeels blijk..

Wat naerftigheyt vermag. Tot de natuurlijke gaeve wortgoed onderwijs vereyfcht. Wat dat

%elve vermag* Natuur en leer tegen elkandervergeleek.cn. Als ook.de Theorye enpraBijk-
9
t Geen men weet, moet men gewennen int werkteftellen, Alte vroegveelte weetenbelet,

Overal vindmenftojfe om %ich te oejfenen.

Derde Hooftdeel pag: 10.

Dat de Schilderkpnft in gewiffe regels beftaet. Die met trappen ofleden te leerenfyn.

Hier toe een goet Meefier te verkiezen, 't Qualijkgeleerde ontleertmenbe^waerlijk- Schil-

ders en Dichters behooren uitfteekende te %ijn. Geen brodders tot yets verhevens te gebrui-

ken. AendeMeefters. Leerlingenmoehngehoorqamenengelooven. Niet te vroeg Meefler

te willen Kjjn > ofna gewin trachten.

Vierde Hooftdeel. pag: 24.

De Schilderkpnft is , de natuur te verbeelden. Een Spiegel der %elve , een bloeme der k°n-

JUn j een dochter derfchaduwe > een boek der leeken. Vermogen der Teykenk°nft.
Vijfde Hooftdeel. pag: 20.

Teykenkpnfty hoe noodig den Schilders. Hoe dennieuwen leerling%al aenvangen, ten

Aenyien van 't geene hy teykent en nateykent. Eerfte ? tweede en derdeles.

Zefte Hooftdeel. pag: 30,
Van verfcheyde wijden van teykenen>enjlojfen daer toe noodig.

Zevende Hooftdeel. pag:gj.
't %ichtbaer deel in de Natuur heeft teykening, dat is, uiterfte bepaling, van de zichtbare

%ijde. Hier toe een bequame afftand te hraemen } en hot ver te neemen.

Achtfte Hooftdeel. pagt^y.
Gewoonte van opletting. Den paffer- mtoog te krijgm *s noodzakelijk-» maer moeyelijk-

Oordeel van Agnolo over Tituen* TeykgnJkonftdes Schilders Tuchtmeefires.

PO-
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POLYMNIA, tweedeBoek.

Inleyding. pag: 38-

De natuur van dee\e Zanggodin.

Eerfte Hooftdeel. pag: 38.

De wee^ens der menfchen %ijn elkander ongelijk Voorbeelden van eenige, die elk/fnder

geleeken. Tweelingen. Twee ponen die naehaere ouders, ennae malkcmderm^weemden.

Deelen in't menfcbelijkaenge^icbu

Tweede Hooftdeel. pag: 4.0.

De K/ooJlkunde onderfcheyd landaerd , gefïagt engeejl : en voorlegt toekomende geluk,

of ongeluk. Voorbeelden en merkfeykenen inde Limaeten. Ksy\erjuliaen. Welkjie rech-

tegehalte eens menfchen is.

Derde Hooftdeel. pag: 44.

Wat tot eengoed Kpnterfey ter behoort. Varït flatteeren. Aenmoedigingtot opmerken >

der byRondere eygenfchappm. Van krachtige inbeelding. 't Konterfey ten van afweeïge of

gejlorve perfoonen . Een mirakuleu^e Schildery.

Vierde Hooftdeel. pag. 47.

Van de Welfchaepenheyt. Wort by^ommige volken veracht. Kan van verfcheyde mae-

ten %ijn. Een k°njlige welfchaepentheit, by d
7

oude op vafle regels beleent. Staeltjes hier van.

Vijfde Hooftdeel, pag: 52,

Van d'ontleeding > en wat een Schilder daer af'behoort teweeten. Anatomie misbruikt en

verwaerlooft. Voorbeelden van wel waergenomen Anatomie. Befchryving van een men-

fchelijkgeraemt.

Zefte Hooftdeel. pag: £4.

Van de Muskulen en Spieren 3 en haere werkingen , tot verklaering van de heelden in de

byjlaende printen. Nuttigheyt de%er [kenniffe. Van de beroeringen der Muskulen.
Zevende Hooftdeel. pag: 57.

Van de meetinge eens menfchelijken lichaems , tot verkïaeringe van eenigt manbeelden?,

in de nevensgaende print.

Achtfte Hooftdeel. pag: 6a
Afmeetinge van een vrouwenbeeld van drie jijden inprint vertoont*

Negende Hooftdeel. pag: 61.

Befcbrijvinge van Kindertjes } en de %elve inprint daer bygevoegt. Academy teykfnen.

Tiende Hooftdeel. pag: 64.

Degebreeken te kannen. Geen vrouwenbeelt daer niets op te peggen valt,Dat de Schilder?

veeltijts haer eygen gebreeken in haer werklaten blijken. Verfcbeydeftaeltjes van leelijkheit.

CLIO, 't derde Boek.
Eerfte Hooftdeel. pag'.óo

Alle vrye Konflenb ebben een onderlinge maegfebap : hoe veel te meer een eentge in qijn

deelen. Aenmoedïgtngom algemeen Meejier in de Schilderkonft te worden. Die'tgrootjle

kan navolgen , ^d voor 't minjle niet verlegen ftden. Aerdig voorbeelt van een Philofooph..

Traegheyt bejiraft- Voorbeelden van algemeene Meejters.Men mag wel hulp memen*
Tweede Hooftdeel. pag: 73.

't Algemeen onmachtigh pijnde eenig deel te verkiezen. Tegen{{rijders wakkeren den

geeft. De Konfljlrekt %ig wijd uyt. Elk.$cbilder heeft iets dat hem eygen is. Voorbeelden

van d'ouden, van d'ltaliaenen en Duitfchen.

Derde Hooftdeel. pag: 75*.

Vandedriederley graedender kpnft, d'Eerfte trap. Slechte verkiezingen meejlint ge-

hruik^y dewijl't volkjveeltiju öp fteckte dingen meeft acht geeft. Tweede trap. Derde trap..

Zzi Beet'-
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Heerlijke verkledingen. Grootmoedigheyt vereert een kpnftenaer. Voorflagen van grootfe

onderwerpen. Vertooningen, triomfen enplechtlijkheden.

Vierde Hooftdeel. pag^?.
Vervelg van de driegraeden in de Schilderkpnji. Naede driederleyfoorten van voor*

werpen in de natuur.

Vijfde Hooftdeel. pag : 88. Van Byvoegfels door Zinnebeelden.

Dat het een goede Schildery e wel voegt , iet leer^aems te beduyden. Geleeftheytverfiert

de Schilders. Voorhielt der ouden. Tafereel van Cebes , Ocnos , dmNapelfchenE^el, en
voor d' Epicureen. Schriftuurlijke Zinnebeelden. Marie-beeld. Gerechtigheyt. Schimp-

fchilderyen. iQtisheyt. De Nijd*, 't Gewelf. De Hel. Het Levenjl en Liefllijkji te

verkiezen.

Zefte Hooftdeel. pag '.93.

Watmen in 't uitbeelden van een gefchiedenis heeft waer te nemen. De waerheyt. Voor-

heelden. Befcheydenbeyt* En Deftigheyt. Wijders drie dingen in 't vervolg te verkan-

delen.

Zevende Hooftdeel. pag : 96.

Van de perfoneele kennis , d' eerfie waernem'mg in de daed van een gefchiedenis. Land-
aert. Staeten. De Poeetifche Goden, hoemen die uitbeeld, d' Oude Helden, endoor-

luchtige Mannen. Maria , de Heere Jefus , d' Apojlelen , Oudvaders , Patriarchen ,

Philofophen > en andere.

Achtfte Hooftdeel. pag: 108.

Van de Hartstochten. Haere werckjngen , voornaemelijkjn het aengé^igt. Blijdfchap.

Droefheyt. Twijfeling. Verwondering. Schaemte. Verwoede. Vergramde. Korfelkpp-

fen j en wat dies meer is. Staeltjes van bevreesde > fmeekende , verliefde , eerbaerheyt >

onnoo^elheyt en heylicheyt.

Negende Hooftdeel. pagrn^.
Van de doening. Wie de bewegingen eerjl begojl uit te beelden. Van een enkele en 00-

genbliklijke daed. Dat de beweegingen met de driften dergemoeden moeten overeen komen.

Zgven Motus ofbewegingen. De doeningen des Hoofts. Der Oogen. Neus. Mond. De
beweegingen der handen , een gemeenefpraeckyoor alle volken, hoewelfomtijts verfchee-

lende -

3 Jiael hier af. Rechterhand* Vingers. Van 't Lichaem. Van de Borjï. Plechtlij-

ke beweegingen.

E R A T O. 't Vierde Boek.
Eerfte Hooftdeel. pag : 123.

. De derde waerneming > in 't uitbeelden van een Hijiorie, is d' omftandige geleegentheyt

oprecht te vertoonen : als , op wat tijdt ? In de Lente. %omer. Herfji. Winter. Quaet,

ofgoet weer.

Tweede Hooftdeel. pag : 126,

Op wat plaetsï In of ontrentgebouw. Gotfche, Antijkfche. Een nieuwe order %waer te

vinden. Bouwkunjl arbeytfaem. Ruwijnen. Kpflelijke Tempels, Huiden, vertrekken,

Schoutoneelen.

Derde Hooftdeel. pag'. 130.

Bouwflojfeering- Geenkpjlelijkfceytt' ontzien. Troon. Poëetifcbe gebouwen* Vloeren.

Iets nieuws te verwinnen. Nieuw Jeruzalem.

Vierde Hooftdeel. pag: 132.
Van Beeldpylaeren. Gedenk. Kolommen. BeeldfchiftigeNaelden. Drie Pyyamyden in

Egypten. Trytons. Statuen. Medalien, Scheepen.

Vijfde
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Vijfde Hooftdeel. pag : 135.

Landfcbappen. Boomen. Landfchapfchüderen by d' ^Antijken. Italiaenen. Neer'

landers, Haerlemmers. Vlakjeggen dergronden. Gebergten- Valeyen. Poëetifcbe Land'

fchappen. Opwekking , e» onderwijs. Tuinen. Beeken. Poden. Rivieren. %ee , en

gewolkt,
Zèfte Hooftdeel. pag : 141.

Van omftandigheyt , of bywerk. Omftandicheen moeten eygen %ijn. Exempels. Ten
waerebetde Hiftorie gebood. Exempels. Yder natie, jae yder Perfoon^ijn eygen om»

ftandigheyt tegeeven. Kjnteykenenvan Staet. Kpninkjijcke teykenen. Staven Scytales.

Zevende Hooftdeel. pag : 144.

Van'tHair. Wat het gefchooren of ongefchoorenplagte beteykenen. Onderfcbeit nat

landaert. Bevallijl^Hair. Goden Hair. Batrtvan Vermeijen. Baerden wanneer in'tge-

bruikgebragt.

Achtfte Hooftdeel. pag : 147.

Van Bekleedingen. Peltfery. Lywaet. Hooftpronk.. Kjoonen. Hulfelen. Kleederen,

Der Roomfche Juffers. Der Veftalen. Van Heliogabalus. Darius j en andere. Kleederen

der Kinderen , Jongelingen en andere by de Romeynen. Kleederen van verfcbeyde volken.

Duivels kjeedy.

Negende Hooftdeel. pag : 153.

Wapenen der Perfen, Varthen en menigerley volken. Ruitery. Amazonen. Romey-

nen. Kjijgsteykenen der ïfraëlyten > Romeynen > en andere. Heimetten en alleerlev Ruftin-

gen en Kjijgsgeweer. Ojfertuig.

Tiende Hooftdeel. pag: 161.

Huisraet. Vaetwerk. Spijze. Tafeltuig en andergerijf.

Elfde Hooftdeel. pag: 163.

Gedierten. Moeten natuurlijkjijn. Paertvan Apeües. EmfchoonPaertsgeflalte. Be-

weeging. &a. Offen en Koeijen. Snaek$ryen van getemde dieren. Verfcbeyde Dieren door

Schilderyen bedroogen. Vanden Ezel.

T H A L I A. 't Vijfde Boek.
Eerfte Hooftdeel. pag '.174.

Van "'t ordineeren in "'t gemeen. Vroeg uit den geeft te teykenen j en waerom, Verfcbil der

natuuren ; en keur van fiojfen. Wat , en boe noodig de k.onft van wel ordineeren is. Hoe no-

dig. Voorbeelt. VanwanftaU Eengefchiedenis word by een beeldt vergeleeken.

Tweede Hooftdeel. pag : 178.

Uoemen 't ordineeren moet aenvangen. Verkietyng vry. Die wel t'overleggen , en %ich in

te beelden. Inbequamegrootsheyt, Schetffenendietvegteleggen. Om daernae te verbete-

ren. Hoe noodig d' ordinantiegoet moet %tjn.

Derde Hooftdeel. pag : 181.

Dingen die elkander beminnen by eente fchikken. Niette veelvan eenerley gedaente.

Votglijkheyt. Des Schilders vryheyt moet niet misbruikt worden. Onvoeglijke en wanftaU
tige monfters. Satyrs tegen een Reus vergeleken. Maetfchiklijkheyt in hoegrootheyt.

Vierde H ooftdeel. pag: 186.

Gematigtheyt in 't ordineeren. 't Werkniet t'overlaften. Noch ook te[ober te vertoonen ,

oftegering- maer een volkomen %in. Een werkfïukjvereyfcht ten minften drie deelen-> of

4. f, en meer > nae 'tpasgeeft. De Hooft^aek^ in '# voornaemfte van 't werk^. Deur-Achten

aengenaem. Ongemae^te onachtfame ordening.

Vijfde Hoofdeel. pag : 190.

Samenbeweeging. Sprong. Troeping , en verdeeling vergroot. Is als een maet^ang.

Zz l Veel
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Veel ordinantien uit den geeft te teykenen. Voorbeelt, Veel tefchetjfen.

Zefte Hooftdeel. pag: 192.
Een anders goede ordening nae volgen. Raepen boe mijd érijdife Rubensfcheut. Voe-

ten naevolgen. Anders meejiers werden te betrachten. Voorbeeltvan Elsheymer en Rttbens.

Zevende Hooftdeel. pag : 195:.

%ijn werden inprint uit te geeven. Van kppyen en origineelen.

Achtfte Hooftdeel. pag; 199.
Uitfpanning. Geduurigen arbeyt maekt den geeftjlomp. Hoemen dcngeeft verquikken

kan. Van Wtfn. Van Rey^en, Rey^e van Dordrecht nae Weenen. Reislejfen. Eenige
l\pnjlpaley%en te Rome. Rpomfche Bend : en anderefnaekfche gilden.

Negende Hooftdeel. pag: 210.
Vervolg van nutte uitspanningen.

TERPSICHORE. 'tZeftcBoek.
Eerfte Hooftdeel. pag : zi^.

lAenmoediging. Naeryver verwelf.

Tweede Hooftdeel. pag:2id»
Vant kploreeren > en eerft van iet vlax. Hoe te kppyeeren.

Derde Hooftdeel. pag: 210.

Van de enkele Verwen. .

Vierde Hooftdeel. pag: 222.

VAn derverwen betcykening.

Vijfde Hooftdeel. pag: 223.
Breeking vangeneege enftrijdige verwen. Haer groot vermogen, d' Oude hadden maer

vier verwen.De dingen haer natuurlijke verwe tegeven : op't leven(Ie en liefiijkjle.Wat daer
buiten is , is valfch en verwerpelijk 't Wel Spioneren is veelen te %ivaergevallen , en heeft

andere geheel tot %jggetroffen.

Zefte Hooftdeel. pag: 216.

't Vermengen der verwen-, voornamentlijkjrf t nae^t. vleesachtigheyt. Dekpnftbeflaet
ingeenfchoone kleurkeus. Niet te root. Een berifper befchimpt. Niet te Wit. Niet te Geel ,

noch te blaeuw of te groen. Eygenfchappen en toevallen. Ronding.

Zevende Hooftdeel. pag: 229.

Van '* Hair. Rijk? kjeederen. Helena. Behangfels en tapijten.

Achtfte Hooftdeel. pag: 230.
Van Gedierten.

Negenfte Hooftdeel. pag : 23 r.

Van Landfchap. Boomgaerdm, Morgenftond. Onweer. Watervallen. Loofen Blade-

ren. Een eygen gebette wij%e van kploreeren te hebben, berifpt. Rptffen. Edelgefteente.

Zeegewdi. %ee.

Tiende Hooftdeel. pag: 233.
Van de Handeling of maniere van fchilderen. De Schilderkpnft moeilijkerdan de Poê-

fy. Een vol penfeel , totdeneynde toe. Wort anders licht ftijf Hondhorftsftree^ Geen
ander handeling als natuurlijkheyt te betrachten- Ketels vreemtgefchilder. Onderfcheyt
waereen Schildery teftaen heeft. Lichte en qvaere manier. Kamp van vaerdig fchilderen.

Staelen van ras fchilderen. Spreu^hier op. ^Apeïïes antimort. Rubens fcheut. Zeuxit

antwoort. Dsurwrochte , nette , en ruwe Schildery. Volharden in opletten. Toepaden.

Gladde Schildery, Men kjn in de kpnft te ruggaen.

MEL-
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MELPOMENE. 't Zevende Boek.

Eerfte Hooftdeel. pag : 244.

Begin » opgang , en ondergang der Schilderkpnft. 't Begin der konft was eer
ft ^eerflecht.

Staeltjes. Beelden by %ommige volks» verdacht. Wanneer de kpnft in Grieken toenam : in

Egypten / te Rome. Wanneer^ewederom afnam. Hoedanig by d' eerfte Cbriftenen in 'tge-

bruiden misbruik; Wanneer in de Kerken aengenomen , afgeftelt, weer aengenomen , af-

geftelt. en vernielt: dikwils berftelt , en eyndelijkJ)oe^e dood bleef Haer wederopkomft.

J'edert betjaer 1250- Enaengroeijentotaenontentijdt.

Tweede Hooftdeel. pag: 257.

Van veelerley ligt. De ^on geeft alleen een onvervalfcht ligt. V Ligt van de locht, des

dageratts, van 't gewolkt , van Maen en Starren, vanBlixem» vanvuur-en kaerslicht.

Derde Hooftdeel. pag:2?Q.

Vandegraedenvan Jchaduwen en lichten, 't Spel van den Scbaduwendans. TJjn nut'

tigheyt. Graeden van vuur-ofkaerslicht. Vermeerdering en vermindering: ookyanfcba~
duwen. Verfcheyde lichten in eenftut^geoorloft. s\efleBie, weerglans , fpiegeling. We-
derkaetfich kpnjlwerk; Doorftbijning.

Vierde Hooftdeel. pag: 264.

Hoe defchaduwen , fchampingen , en dikte der lucht de kpleuren veranderen. Exempel.

Rgokj Mijl en nevel.

Vijfde Hooftdeel. pag: 267.

Van licht enfchaduwe in 'tgemeen, en des %dfs graeden, van lichter ofdonkerder.

Zefte Hooftdeel. pag: 269.

Van de fchaduwen dtr %onne, en haere ftreekyallen. Aehter^on. Voorzon. Benijde-

%on. Bejloten kamtrlicbt : van gémeene lucht of infchijnende %on.

Zevende Hooftdeel. pag : 273.

Wande Deurqchtkunde ; koe nootzakelijk vaer toe dienende.
. Namentlijk> Om in al

wat men voorheeft %eker tegaen.

CALLIOPE. 'tAchtfteBoek.
Inleyding. pag : 278.

Van de Gratiën in "'t gemeen.

Eerfte Hooftdeel. pag : 279.

Van defcboonheyt. Of'er een konftgeregeldefchoonheyt is. Bakpns tegenfteüing : wort

wederleyt. Dat eengeoeffent kpnftenaer van defcboonheyt recht fan oordeelen.

Tweede Hooftdeel. pag: 281.

Defcboonheyt wat^e is in 'tgemeen. Een ongebreldijke volmaektheyt : als mooglijk. on-

%e eerfte ouders hadden. Staelen. Zjisinallerley aert. Uitmuntende deelen. Of die van
't aengeijcht ofvan andere deelen in een vrouwe.meeft te achten is ? 'sMans lepels. Navel.

Tengere Handen. &c.
Derde Hooftdeel. pag: 286.

Hoe defchoonheytby d' ouden betracht , enin d' Idea der kpnjlenaers gevormt is 't Voegt

dekpnfthet fckoonfltc vertoonen. 't Welk, van veeten gedocht is. Gefchil. Voorbeeld der

Antijken. Van7
s
euxis 7 ^Apelles en andere. Tot dat fy \ekerenvaftm regel uitvonden.

Hebben weynige maer wonderlijke werkeninhaer Itxengemaekt. Staeltjes. Wierden van
d' Italianen naegevolgt.

Vierde Hooftdeel. pag: 292.

Van de Dansleyding , dat is , de welftandige beweeging der Beelden : ofanders de Gra-

felijkheyt. Achting de^er konft. Hoer te mijfen baert walging. Gemeene Rjgels. Geen

over-
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overmatige beweging : ofverkramping. Stijvigheyt te mijden. Roeringen. Staen. Bewee-

ging van hooft y armen y enbeenen. Schreede , Kjuisbeweegiug : en baere uitzonderingen.

Wichten tegenwicht, fitten? vallen of vechten y fiaepen. Tweede Ut. Staet > kunne j

en ouder t'onderfcheiden. Stael van Z^uxis Centauren.

Vijfde Hooftdeel. pag: 300.

Van de Houding ,famenftemming of Harmonie in t kploreeren.

Zefte Hooftdeel. pag: 302.

Van de Tuiling , fchakeering , of_ byeenfchü&jng der verwen. Wortgeleen uit de bloem

men: AkkSrs en velden : geftarnden Hemel en Regenboog. Schoonft in' t beft.

Zevende Hooftdeel. pag: ^o^.

Schikking vanij"chadüw'en en lichten. Schoone dagingen wordendoor ^achtebygevoegde

fchadutven geholpen. Weel harde fchaduwen malden 't werl^ als een fchaekbert. Regel de-

%er k?nft*

Achtfte Hooftdeel. pag. 306.

Veelerley vonden om te doen wegwijzen. Oflicht meer vermogen heeft om te doen voorkp*

mendanfcbaduwe. Wat evgentlijk,en enkjlijk^doet voorkomen en wegwijzen.

'Negende Hooftdeel. pag. 309.
Hoe %ig een Konftenaer te draegen heeft tegen 't gewelt derfortuine. Gedenkjt'aerdige

ftaeltjes van verfmaede Konftenaers. Mecenaten noodtg. Goede Meefters verdrukt , en

door armoe verfmoort. Stael van Corregio. Onbekent veracht. Stael van van Dijk.. Stael

van Herkules %egers. Doorfamenfpanningen verhindert.

Tiende Hooftdeel. pag: 313.

rervolg van'tvoorgaende. Haet enverraet betvee^en tegen M- Agnolo: Lukasvan Ley-

den : De Bruin ; en Apelles. Zedige deugt, 't Welnemen van der onkundigen oordeel. Voor-

beelden.Men kan den hoon niet altijts verkroppen.Voorbeelden.Spitfe antwoorden.Schilders

tvratkj Stael van Kle^is. Eer fte middel voor moeilijkheit . van eens anders werkjwel te oor-

deelen • enhoe't %elve te fchatten. Hoe zjjn minder te prijken, en%. Tweede middel. Zelf
ivel te doen. Niet te fnorkjn. De befte oordeelen te volgen j maer%ijnwerk,daeromniet

altijts te veranderen. Ofmen %ijn werk,fomtijts ter jijden %al petten , om het daer nae met

een verfch oogt'overzien. Een Schilder moet qiggeduurig oejfenen f %ig met geen ftaet^a-

ken bemoeien y noch vorken tergen. Klucht van Bruno. Konfl door dwanggeoeffent.

Voor algeen Poëten tehoonen.

U R A N 1 A , het negende Boek.
Eerfte Hooftdeel. pag: 326.

Waer toe men de Schilderyen pleeg tegebruiken , by de Rpmeynen en andere volken. Befte

gebruik,') tot nut van''t Vaderland , en Ingezeten.

Tweede Hooftdeel. pag: 331.
Vanverfcheyden aert engedaente van Schildery, en wijden van Schilderen. Onzeker

boe d'ouden fchilderden. Trekftrijd te Rhodus. Verheven werk. Encaufticé, gebrande

Schildery. Monochroma. Wafchverwen. Parergon. Meandrum. Mofaïk; Lithoftrata.

Ingeleyt Schilderwerk? Fresco. Sgrafpato. Stuccoj, en Grotiffen. Plaifter gieten. Lijm-
Sijs-enEyverwen. Nafthoudend mengfel. Olyverfiis. Olyverwe. Op verfcheyden ftojfen

fchilderen.Miniatuur.

Derde Hooftdeel. pag: 340.

~Naeldfchildery. Acupingen. TextilisfiBura. Judaicavela. Tapijt-en Lapfchildery.

%eetuipfchildery. Veerenfchildery. Natuursfchildery. In Edelgefteente. In Agaet.

Landschappen. *Apol en deMu^en. Vries-fchildery. Geflachtmerken. Moeders inbeel-

dingen fchilderen de vrucht. Uatuurs Beeldhouwery. Berg in China. ^Aüerley groeijende

gtdaenten. Groeijenden Huisraet en Banket. Pan. Silems. Pisdiefjes.

Vier-
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Vierde Hooftdeel. pag. 345*.

Wat vrugten een Konjlenaer ten loon van fijnen arbeyt te verwachten heeft. Driederley

vrugtenvandekpnji. De liefde tot de kpnfi. De kpnfi vry er dan eenige andere, Plutar-

chus wederleyt. De kpnfi onderzoekt de tfchtbaere natuur. Wort beloont met vergenoegen.

Geeft haeroejftnaers leeven »voedjel , lekj^ernyenjonkjnit, %j trotft de Pen • ja defttm.

Voorbeelden.

Vüfde Hooftdeel. pag. 351.
De tweede vrugt der kpnfi. Winfï en Rjjkdom. Kionfi wel betaelt. Z^elf tegen wil.

Zefte Hooftdeel, pag. 3 53

.

Van de darde vrugt der kpnfi , dat is , wat eer en glory da rdoor te bekpmen is. Eerk't-

teling. Faemjnloflijk gerucht. Vorften gunfiig oordeel, van den Edeldom der kpnfie-

naers. Bejlaeft metgoude ketenen en genaeden penningen. En Bjdderlijke waerdigheden.

Kjanfi en Konfienaers by de Vorfien attijts in waerden gehouden. Oc^ by Barbaren. Hun
deert geen Ballingfchap. Lippi uitflavernij verlof}. Tapijt beeldengevreejl. Schilderye?t

K.erkpichtig ge'eert:
y
t misbruik, der Schilderyen kpmt niet wegens de kpnfi. Schilders

Kerkpligtiggeëert. Betaemt\gcen vanbeyden. Godt mag 3 noch kan men niet lichamelijk/.

beelden, maer al wat ge^ienwort^magmaergefchildert worden. Beta?nelijk$ eer aen de na-

gelaetene , onvolmaekte , en kinderlijke werken. Affcheid , en bcjluit.

Drukfoutenj by den Auteur in't naeleezen ter loops aengemerkt, met ver-

zoek dat de Lezer de verdere letterfeylen gelieve te verfchoonen of
te verbeteren,

PAg-71-Hn-i^.voorin werelts.l.in 's wcrelts. pag. 83. op de kant , ftaet Lukullus Triomf
fchier 1 duim te hoog pag. .9 f. I. 7. voor ftaturen. 1. Statuè'n. pag. 109. 1. if . voor zoogt,

1. zocht, pag. 1 i.6. !. 1 7. voor uit Hemel, 1. uit den Hemel,en in de onderfte Regel , voor

d' ongemengde. I. d' oud gemengde, pag. 1 17. 1. zo. voor en heeft door zijn arbeyd. &c. I. en

door zijnen arbeyd heeft de. &c. pag. 151.I. 6. voor tabbaenr. 1. tabbaerr. pag. 158.!. 14. voor

Phodis. l.Khodi?. pag.Kf^. \.z6. voor uitfehichtig. 1. niet fchich tig. pag. 169. 1. 18. voor die

hen. 1. die hem. pag. 174. 't Italiaensopdekant , behoorde boven nevens d' ïnleyding teftaen.

pag. 190. voor vierde. 1. vijfde Hooftdeel. pag. ioz.1. 3 3. voor Lijnboom. 1. Pijnboom, pag.

207. 1. 34. voor ftaetig. 1. geftaeg. pag. 2,1 8.1efteregel, voor Ouma.l. Numa. pag. zi6. inden

inhoud van 't zefte Hooftdeel, ftaet H air, doch dit komt eerft in 't zevende, pag. % 68.1. 19.

voor een gebeurt. I. hen gebeurt. 1. zo. foor hen kaerfe. 1. een kaerfe. pag. 271. 1. 14. voor aen-

merkelijk. 1. aenmerkelijkft. pag. 306. 1. Z7. voor zal nochtans. 1. zoo zal nochtans, pag, 316.

I.4. voor Franfta.1. Francia. pag. 319J. 27. voor zieleh. I. zielen, pag. 346. 1. 5. voor gelijk

Titus Vespafiaen zich de vreugde des werelds bek Jaegde. I. gelijk Trtus Vespafiaen , de vreugde

des werelds, zich beklaegde. pag. 347. 1. 16. voor wanneermen eender. 1. wanneer hem een-

der, pag. 3 f 9. op de kant, ftaet inftit.lib. i.cap. H.een duim breet te hoog. pag. 3 6o.l. 7.

voor Pholomeus. 1. Ptholomeus.
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